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DEVLETLERİN DIŞ POLİTİKA OLUŞTURMA VE UYGULAMALARINDA 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI’NIN ROLÜ 

 

Kadir Kürşat YILMAZ∗ 

Öz 

Küreselleşen dünyada devletler artık dış politikalarını tek başlarına yürütmemektedir. 
Günümüz modern devletleri, think-tang kuruluşlarından ticari kuruluşlara, dini 
örgütlenmelerden eğitim ve kültürel çalışmalara kadar geniş bir faaliyet alanı bulunan sivil 
toplum kuruşlarından yararlanmaktadır. Türkiye, henüz sivil toplum kuruluşlarının dış 
politikada oynayabileceği rolün farkında değildir. Birçok ülkenin sivil kuruluşlarının da 
bulunduğu Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşları önemli başarılara 
imza atmıştır. Dört Türk üniversitesinin bulunduğu ülkede, üç üniversite sivil toplum 
kuruluşlarınca kurulmuştur. Yurtdışında faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının 
desteklenmesi, önlerinin açılması ve Türk dış politikasının beslenme kaynağı haline 
getirilmesi, gelecekte Türk dış politikasına önemli bir vizyon kazandıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sivil toplum kuruluşları, Dış politika, Kırgızistan 

ABSTRACT 

STATES FOREIGN POLICY MAKING AND THE ROLE OF CIVIL SOCIETY 

ORGANIZATIONS APPLICATIONS 

In a globalizing world the foreign policies of states do not execute no longer. In today 
modern states, business organizations, think-tang organizations, religious associations, 
educational and cultural activities benefit from non-governmental organizations in a wide 
field of activity. Turkey, isnot aware of the role yet civil society organizations can play in 
foreign policy. Many countries, including civil organizations operating in Kyrgyzstan. İt has 
achieved significant success in the Turkish non-governmental organizations. There are four 
Turkish Universities in the country, three universities established non-governmental 
organizations. Turkish non-governmental organizations are operating in abroad to support the 
opening of fronts, and the introduction of Turkish foreign policy become a source of nutrition, 
a vision of the future Turkish foreign policy will provide important. 

Key words: Civil society organizations, foreign policy, Kyrgyzstan 
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1. Giriş 

II. Dünya savaşından sonra meydana gelen yapısal değişmelere paralel olarak 

uluslararası ilişkilerin temel aktörleri artmıştır. İki kutuplu dünyanın ortadan kalkması ile büyük 

bir ivme kazanan küreselleşme süreci de ilk başlarda ülke içinde faaliyet göstermeyi hedefleyen 

sivil toplum kuruluşlarını, uluslararası politikada önemli bir aktör olma sürecini 

hızlandırmıştır.  Böylece sivil toplum kuruluşları devletlerin yürütmekte olduğu dış 

politikaları destekleyici bir güç oluşturmuştur. Günümüzde birçok devlet dış politikalarını 

oluşturma ve uygulamada bu güçten sürekli artan bir oranda yararlanmaktadır. Siyasi olarak 

etkili olmakta zorlandıkları ülkelerde STK yapılanmalarıyla etkili olmaya çalışmaktadırlar. 

Ancak Türkiye tarihsel süreç içersinde özellikle vakıflar şeklindeki sivil toplum çalışmalarına 

alışkın olmasına rağmen Cumhuriyet Dönemi’yle sivil toplum kuruluşları giderek 

zayıflamıştır.  

Bu çalışmamızda; Sivil toplum kuruluşlarının tanımından başlayarak devletlerin dış 

politika oluşturma ve uygulama süreçlerine yaptıkları katkılar anlatılacaktır. Türkiye ve 

gelişmiş ülkelerdeki STK’ların durumu ve çalışmaları karşılaştırılarak güçlü STK 

yapılanmasının önemine vurgu yapılacaktır. Son olarak Türkiye’nin daha aktif dış politika 

izleyebilmesi için, STK’lar konusunda izlemesi gereken stratejiler ortaya konmaya 

çalışılmıştır. 

2. Sivil Toplum Kuruluşlarının Tanımı  

STK tanımında bir bütünlük sağlanamamış, birbirinden oldukça farklı tanımlar ortaya 

konmaktadır. Uluslararası arenada “non-govermental organizations ya da daha nadir olarak 

nonprofit organizations” kullanımlarının karşılığı olarak ülkemizde, “sivil toplum kuruluşu” 

deyiminin yanı sıra “3. sektör, gönüllü kuruluşlar, hükümet dışı kuruluşlar, kar amacı 

gütmeyen kuruluşlar” gibi kullanımlar da mevcuttur.1 Sivil toplum kuruluşu, resmi kurumlar 

dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel 

amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını 

gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri 

ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum kuruluşları; oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında 

                                                            
1 Mehmet Kabasakal, (2008), Sivil Toplum Ve Demokrasi,  T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi 
Başkanlığı, S.25. http://www.icisleri.gov.tr/ortak_icerik/www.icisleri/tez8.pdf,(12.01.2013). 
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faaliyet gösterir.2 Sivil toplum kuruluşları; ekonomik çıkar veya siyasi iktidarı ele geçirme 

gayesiyle hareket etmeyen, gönüllülüğün esas alındığı, katı bir örgütlenmeyi ön görmeyen 

kuruluşlardır. Sivil toplum kuruluşları; iktidar düzenini ve onun dayanaklarını insani değerler 

ve yurttaşlık değerleri açısından sorgulayan, eleştiren, daha iyisini ortaya koymaya çalışabilen 

bir faaliyet alanıdır. Bir diğer ifadeyle sivil örgütlenme, olumlu veya olumsuz her türlü 

neticeye sebebiyet verebilecek bir güçtür. Bu güç, dünya çapında ulusal, bölgesel ve uluslar 

arası düzeylerde ve akla gelebilecek her alanda faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda 

yürüttükleri faaliyetler ve bunların sonucunda oluşturdukları etki de, yerel kent düzeyinde 

olabildiği gibi ulusal ve uluslararası düzeyde de olabilmektedir.3  

 Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) oluşumuna öncülük eden gelişme, 18. yüzyılda 

İngiltere’de başlayan kölelik karşıtı harekettir.4 Sivil toplum kuruluşları, özellikle II. Dünya 

Savaşı sonrası ortamda devletlerin giremedikleri ve politikalarını uygulamada zorluk 

çektikleri bölgelerde devletlerin dış politika uygulayıcıları da olmuştur.  

STK’ların gayrisafi milli hâsıla içindeki payları ABD’de % 6,3, İngiltere ve Fransa’da 

% 4,8 ve Japonya’da % 3,5 düzeylerinde bulunuyor. 1980’den 2000’e kadar bu ülkelerde sivil 

toplum kuruluşlarının gayrisafi milli hâsıla içindeki payları giderek artmıştır. Bu, dünyada 

sivil toplum kuruluşlarının büyümekte olduğunu; dolayısıyla önem düzeylerinin de arttığını 

gösteriyor. STK’ların üye sayılarındaki artış, bireylerin bu kuruluşlarda tam zamanlı istihdam 

oranlarının artması, siyaset üzerinde de gerek potansiyel oy, gerek maddi yaptırım yönüyle 

önem kazanmalarına yol açıyor ve sözü kabul edilir birer baskı grubu olarak görülmelerine de 

yardımcı oluyor.5 

3. Sivil Toplum Kuruluşları’nın Dış Politika Oluşturma Sürecine Etkileri 

STK’lar doğrudan lobi çalışmaları yaparak ya da dolaylı yoldan dış politikayı 

etkilemeye çalışırlar.6 Her ülkede var olan bu kuruluşların en gelişmiş örnekleri, Batı kaynaklı 

olanlarıdır. Ülkede demokrasinin yerleşip gelişmesine paralel olarak STK’ların sayısı da 

                                                            
2 Sivil Toplum Kuruluşu, http://tr.wikipedia.org/wiki/Sivil_toplum_kurulu%C5%9Fu, (07.03.2013). 
3 Gürbüz Özdemir, (2011), Katılımcı Demokrasinin Öznesi STK’ların Sahip Olması Gereken Nitelikler, 9. Türk 
Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Tebliğleri C.1, İstanbul: s.535. 
4Necati Çayırlı, (2008), Makedonya’daki Türk Kimliğinin/Kültürünün Korunmasında Etkin Olan Türk STK’lar, 
http://www.turksam.org/tr/a1526.html, (13.01.2013). 
5 Devlet ve Sivil Toplum Kuruluşları (3) “Ülkemizdeki STK’lar Kolektif ve Halka Dayalı Lobicilik Yapmalı”, 
(2005), Sivil Toplum Dergisi, Yıl: 3 Sayı:10. 
http://www.siviltoplum.com.tr/?ynt=icerikdetay&icerik=104&id=411, (14.01.2013). 
6 Tayyar Arı, (1999), Uluslar arası İlişkiler ve Dış Politika, Alfa Yayınları, İstanbul: s.21. 
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fonksiyonları da artmaktadır. Kongre üyelerinin verecekleri oylarda serbest olduğu ve 

kuvvetli bir parti disiplininin olmadığı yani yapısal ve kurumsal durumunun sivil toplumun 

gelişmesine uygun olan ABD’de lobicilik çalışmaları sadece iç politika değil dış politika 

oluşturma sürecini de kolaylıkla etkileyebilmektedir. 5 Şubat 1975’ten başlayarak Türkiye’ye 

uygulanan silah ambargosuna Yunan Lobisi’nin -özellikle Amerika Helen Enstitüsü-  çok 

büyük etkileri katkıları olmuştur. Türkiye misilleme olarak ülkede bulunan ABD dinleme 

tesislerini kapatması üzerine savunma sistemi tehlikeye düşen İsrail, ABD’deki güçlü Yahudi 

lobilerini ve sivil toplum kuruluşlarını devreye sokarak Türkiye’ye uygulanan silah 

ambargosunun kaldırılmasına çalışmıştır.7 ABD’de oldukça gelişmiş olan düşünce kulüpleri, 

ABD dış politika vizyonlarının oluşturulması aşamasında büyük katkılar sağlamaktadır. Yine 

Fransa’da dış politika sürecini etkilemesi anlamında Türk-Fransız ilişkilerinin sürekli 

gerginleşmesinde ve Fransız dış politikasının Türkiye’ye bakış açısını etkileyen Ermeni sivil 

toplum kuruluşlarının çalışmaları da örnek gösterilebilir. 

Farklı sektörlerdeki her bir STK,  kendi alanında, kendi amaç ve çıkarları 

doğrultusunda faaliyet yürütüp sorunlara farklı çözüm önerileri sunmaktadır. Böylelikle 

siyasal kararların oluşum sürecine doğrudan katılarak sundukları kendi çözüm önerileriyle ya 

da uygulanmakta olanları denetleyerek ve sorgularak siyasal otoritenin kararlarını sınırlayan 

ve değiştiren bir konuma gelebilmektedir.8   

4. Küresel Dünya’da Sivil Toplum Kuruluşları 

En önemli sivil toplum kuruluşları: Japonların imajını düzeltmek için kurdukları 

Tokyo vakfı, Soros Vakfı en bilinenleri ise; Alman, Yahudi ve Ermeni sivil toplum 

kuruluşlarıdır. Yahudi STK’leri yaptıkları çalışmalarla Yahudilik bilincinin gelişmesine 

büyük katkılar yapmaktadır. Yine Ermeni STK’ları, Türk resmi makamları Ermeni 

Yalanlarını çürütmek konusunda acizlik gösterirken dünyaya Ermeni Yalanları’nı 

dinletmektedir. Ermeni STK’ları etkin lobi çalışmaları sonrasında başta Fransa olmak üzere 

birçok ülkede soykırım anıtları dikmeyi başarmıştır. Ermeni STK’ları dikilen anıtların 

masrafları için yerel-merkezi hükümetlerden ödenekler bile almaktadır.9 

                                                            
7 Ali Öztekin, (2001), Siyaset Bilimine Giriş, Siyasal Kitabevi, 3. Baskı, Ankara: s.349-350. 
8 Özdemir, a.g.m., s.535. 
9Muammer Elveren,(2006) Fransa'nın Finanse Ettiği İlk Ermeni Anıtı!, Hürriyet, 
http://www.habervitrini.com/haber/fransanin-finanse-ettigi-ilk-ermeni-aniti-217537/, (14.01.2013). 
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Devletlerin dinlerini ve siyasal sistemlerini direk sokamadıkları ülkelerde yine bu 

görevi yerine getiren STK’lardır. Gelişmiş ülkelerin küresel şirketleri, devletle iyi ilişkiler 

oluşturmak adına ya da devletin yanı sıra kendi çıkarları için STK’lara büyük miktarlarda 

bağışlar yaparak SİVİL örgüt bağlantısına katkı yapmaktadırlar. Örneğin 1960 yıllarda 

Türkiye’ye gelen 60 bin ABD’li eğitim gönüllüsünün sponsorluğunu Ford firması üstlenmişti. 

Yıllar sonra bu eğitim gönüllülerinin çalışmalarının yayınlanmasıyla ne gibi çalışmalarda 

bulundukları ortaya çıkmıştır.  

Yabancı misyoner grupları ve STK’ları Türk Dünyası’nda da etkili faaliyetler 

yürütmektedir. Sadece günümüzde Kırgızistan’da 2500 kurum çalışmaktadır. Renkli 

devrimlerde STK’ların rolü, bu örgütlerin önemini ortaya koymuştur. Hiçbir devlet resmi 

olarak devrimlere destek vermemesine rağmen Batı kaynaklı STK’lar büyük destek görmüşler 

ve devrimlerin ortaya çıkmasında kilit rol oynamışlardır. Arap baharında devletler büyük rol 

üstlenmiş olsalarda, Ukrayna-Gürcistan ve Kırgızistan devrimlerinde Batı sermayesinin 

kontrolünde olan STK’ların rolü herkesçe bilinmektedir. Devrimlerde rol alan kişilerin 

eğitiminden lider seçimine kadar her alanda bu örgütler etkin çalışmalarda bulunmuşlardır. 

Batı özellikle ABD 11 Eylül saldırıları sonrasında askeri olarak girdiği Türk Dünyası 

coğrafyasına siyasi olarakta yerleşmeye kararlı olduğunu ABD kaynaklı STK’lardan 

görmekteyiz. Oysa Türk Dünyası coğrafyası Türkiye’nin doğal misyon alanıdır. Ancak 

Türkiye bu gerçeği görmekten uzaktadır.10 

Son yıllarda bazı kesimler Soros vakfının -Açık Toplum Enstitülerinin- olumlu 

çalışmalarda bulunduklarından bile bahsetmektedirler. Belki de utanmasalar Soros’u 

kahraman ilan edecektirler. Faydalı çalışmaları şüphesiz vardır. Ancak yaptıkları çalışmaların 

arkasından o bölgelerde önemli değişimlerin yaşanması yaptıklarının pekte masumca 

olmadığını ortaya koymaktadır. Soros adının veya vakfının bulunduğu ülkelerde ya ekonomik 

krizler yaşanmış ve/veya yaşanmakta ya da toplumsal-kültürel değişimler görülmektedir. 

Soros vakıflarının misyonerlerle de yakın işbirliği yapmaktadır. İngilizce eğitimi adı altında 

dünyanın hemen hemen her bölgesinde faaliyet gösteren misyoner çalışmaları Soros vakfının 

Açık Toplum teziyle uyuşmaktadır. Böylece hem Soros hemde Misyonerler birbirinin önemli 

destekçileri olmaktadır. Kırgızistan örneğine bakarsak: Kırgızistan’da 2005 den bu yana iki 

tane halk devrimi ve Özbek-Kırgız gerginliği yaşanmıştır. Hristiyanlık çalışmaları sonucu 
                                                            
10 Sinan Oğan, (2010), Türk Liderlerin İstanbul Zirvesine Kamuoyu Neden İlgisiz Kaldı?,  
http://www.turksam.org/tr/a2182.html, (15.01.2013). 
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Kırgızistan’da hristiyanlığın büyük bir ivme kazandığı özellikle Kırgızlarda hristiyanlığa 

geçişin olduğu bilinmektedir. Yine, eskiden ABD karşıtı bir blokta olan ve son yapılan 

anketlerde de hala en büyük tehdit olarak ABD’nin görüldüğü bir ülkede11 İngilizcenin bu 

kadar yaygınlaşması oldukça düşündürücüdür. Bu noktada Soros vakfının okul kitapları 

basımından, demokrasinin gelişmesi çalışmaları incelendiğinde bu gerçeği gözler önüne 

sermektedir. Kırgızistan’da yaşanan değişim misyonerlerin ve Soros vakfının başarılarını 

ortaya koymaktadır.  

SSCB sonrası oluşan boşluk, ABD tarafından doldurulmaya çalışıldı.12 ABD, bölgede 

askeri olarak kalma konusunda da kararlılığını sürdürmektedir. Daha sonra ABD 

üniversiteleri, misyonerler, medya aracılığıyla bölge tabanına inmeye çalışmaktadır. Bu 

yüzden Amerikalıların faaliyetleri taşrada da yoğunlaşmaktadır.13 

Türkçülük ve Turancılık fikirleri, XX. yüzyılın başlarında Türk Dünyası’nda en çok 

taraftar toplayan düşünceydi. İsmail Gaspıralı’dan Enver Paşa’ya, Basmacılar hareketinin 

öncülerine kadar, Türkçülük bölgenin ana renklerinden biri olmuştur. 1938 yılındaki 

Basmacılar hareketini sonuçlandırılan ve Türkistan adının Orta Asya’ya dönüştürme 

mücadelesinde göreceli olarak kazanan Rusların, daha sonraki hamlesi; Türk üst kimliğini 

özellikle dil ve eğitim programlarıyla yıkmak olmuştur. Önce entelektüel kesime öğretilen 

Rusça sonra tabana yaygınlaştırıldı. Günümüzde bile Rusça kültür dili olarak bölgede kabul 

görmektedir. Avrupa’nın köylü toplumu olan Ruslar Asya’da şehirli kültürlü millet olarak 

lanse edildi. Nihayetinde 1989 sonrasında da “Türkçe konuşan devlet adamları toplantısında” 

Rusça konuşan siyasetçiler görmek anormal olmasa gerektir.14 A. Dugin’in “Avrasyacılık” 

tezindeki Ortodoksluğun Kazakistan hattıyla bölgeye sokulması da ileriye yönelik bir hamle 

olarak görülmektedir. Fakat 1989 sonrası coğrafyada Türk rengi tekrar çıkmaya başladı. 

Nitekim Rus modern Avrasyacıların olan Dugin zaman zaman değişik beyanlarda bulunsa da, 

“Rus Jeopolitiği” kitabında Turan ve Türklüğü bölgede güçlenen düşman olarak tanımlar. 21 

Yüzyıl geçişlerinde sosyal genlerin etkinliği gerek dini gerekse milli kimlikte bir kez daha 

                                                            
11 Gülay Mutlu, (2012), Kırgızistan ve Demokrasi: Bir Anketin Düşündürdükleri, 
http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=2640,  (15.01.2013). 
12 Bekir Günay, Orta Asya’da Arayış, “Sosyal Gen” Ve Yeni Modeller, Bilge Strateji Dergisi. Cilt: 1, Sayı: 1, 
Güz 2009, İstanbul: s.24. 
13 Günay, a.g.m., s.21. 
14 Günay, a.g.m., s.23. 
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görülmektedir. 15 Görüldüğü gibi İslamiyet’in bölgedeki etkinliği sadece ABD’yi değil Putin 

eksenli Rusya’ya da tesir etmektedir.16 

STK’lar yaptıkları çalışmalarla devletleri ve kamuoyunu etkilemekte ancak devletin 

direk ilişkisi olmadığı içinde devlet zarar görmemektedir Anket, forum ve konferans adı 

altında kendilerini ülke menfaatleri ve biliminin ve kültürünün gelişmesine katkı yaptıkları 

imajı bile oluşturabilmektedirler. Bu örgütlerin kendilerini kamufle etmeleri de oldukça 

kolaydır. 

5. Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları 

Görüldüğü gibi dünyada artık sadece devletten devlete ve resmi düzeyde ilişkiler 

mevcut değildir. Bunun yanında STK’ların devreye sokularak devletten devlete ilişkilerin 

güçlü ve daim kılınması için halktan halka ilişkiler de teşvik edilmektedir. Bu ilişki tarzı 

dünyanın her yerinde uygulanan ve netice alınan bir yöntemdir. Peki, hal böyle iken 

Türkiye’de durum nedir? Türkiye maalesef sivil iletişimin gücünü keşfedememiştir.17 Türkiye 

STK’ları geliştirememekte ve etkili bir şekilde kullanamamaktadır. Türkiye olası sorunlarla 

ilgili genellikle geciken ve “ön alma” yerine hücuma uğradıktan sonra cevap verme yöntemini 

yeğleyen bir politikadan bugüne kadar ciddi biçimde zarar görmüştür. 18 

Türkiye’de etkili olan STK’lar genelde dış ülkeler ve yabancı STK’lar ile 

desteklenmektedir. Dış destekli oldukları için sesleri Türkiye lehine hizmet eden örgütlerden 

daha çok çıkmakta ve halk üzerinde daha etkili olmaktadır. Bu STK’ların çalışma tarzlarına 

ve  alanlarına bakıldığında ise Türkiye’ye demokrasi getirme adı altında ülkenin sorunlu 

bölgelerinde etkili çalışmalar yaptıkları görülecektir. Çeşitli konferanslar ve sunumlarla o 

bölgelerde demokrasinin ve yerelleşmenin önemi, başkanlık- eyalet sistemleri anlatılmaktadır. 

Ancak bu çalışmalar nedense Batı illerinde yapılmamaktadır. Geçmişte bakanlık, bürokratlık 

yapmış ve bugün de çeşitli üst düzey görevlerde olan kişiler bu örgütlerin çalışmalarına etkin 

olarak katılmaktadırlar.  

Türk kuruluşu olan ve yerli sermaye tarafından kurulan STK’ların bulunmasına karşın 

Türkiye siyasetinde pek seslerinin çıktığını söylemek mümkün değildir. Kendilerini 

                                                            
15 Günay, a.g.m., s.22. 
16 Günay, a.g.m., s.21. 
17 Oğan, a.g.m. 
18 Can Ünver, (2010), Türkiye’nin Yurtdışındaki Sivil Gücü, http://www.turksam.org/tr/a2074.html, 
(17.01.2013). 
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geliştirebilen örgütlerimizin sayısı da oldukça azdır. Ülkemizde 80.757 dernek faaliyet 

gösterirken ve her 866 kişiye bir dernek düşerken Avrupa Birliği ülkelerinde dernek sayıları 

milyonlarla ifade ediliyor ve bu ülkelerdeki nüfusun çoğunluğu STK’larda görev alarak 

devletin işini kolaylaştırmaktadır. ABD’de ise 1.200.000 dernek bulunuyor ve her on beş 

Amerikalıdan biri -yaklaşık yedi milyon kişi- tam zamanlı olarak bir STK’da çalışıyor. Bu 

sektör ABD’de bankacılık, teknoloji ve hatta kamu sektörü kadar ağırlığa sahiptir. 19  Bu 

azlığın sebepleri nedir? STK’larda da “yandaş” algısı ön planda mıdır? gibi sorular akla 

gelmektedir.  

Türkiye’de STK kültürü gelişmemiş olsa da Selçuklu ve Osmanlı’dan günümüze 

zengin bir vakıf kültürü miras kalmıştır. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde birçok başarılı 

çalışmalar gerçekleştirilmiş ve  Devlet-Millet, Devlet-Vatandaş işbirliğinin en güzel örnekleri 

sergilenmiştir.20 O zamanlarda vakıflar ve loncalar şeklinde örgütlenebilen halk, bu gün mü 

bir araya gelerek haklarını aramada ve dış politika da katkı sağlayacak bir yapı 

oluşturamamaktadır. Geçmişte devletin prestijine büyük katkılar yapmış olan bu kurumlar, 

Cumhuriyet Dönemi’nde neden gelişmemiştir? Siyasilerin herşeyi kontrol etme arzuları bunda 

ne kadar pay sahibidir? Ya da STK’ların aktif olarak katkı sağlamaları beklenmekte midir? 

Dış politika oluşturulmasında dışişleri makamlarının yıllarca zayıf kaldığı 

bilinmektedir. Elçilik binalarından çıkmadan sorunları çözebileceklerine inanan ancak 

vatandaşlarının sorunlarına yabancı kalan bu yapı yıllardan beri değişimden kaçınmaktadır. 

Diğer taraftan bugüne kadar sadece dış temsilciliklerin omuzlarına yüklenen, genellikle 

dağınıklık arz eden ve tepki verme üzerine kurulu etkinlik kazanma faaliyetlerimizin başarısız 

olduğu kabul edilmeli ve iletişim çağının tüm olanaklarından da yararlanılacak bir altyapının 

oluşturulması gerekmektedir.21 

Sivil toplum kuruluşlarının en temel özelliği etkili, aktif çalışmalar yapmaları ve 

günün koşullarına uyum sağlamadaki başarılarıdır. Sivil toplum kuruluşları, kendilerini 

ilgilendiren konularda sürekli bilgi topladıkları, araştırma yaptıkları, yayın çalışmalarında 

bulundukları için kendilerini ilgilendiren yasa tasarılarının hazırlanmasında ve teknik bilgi 

                                                            
19 Devlet ve Sivil Toplum Kuruluşları (3) “Ülkemizdeki STK’lar Kolektif ve Halka Dayalı Lobicilik Yapmalı”, 
a.g.e. 
20 Samettin Gündüz, Yunus Aydın, (2006), İslam’da Vakıf Müeessesi: Selçuklu ve Osmanlılarda Vakıf, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, S.164, İstanbul: s.133.  
21 Ünver, a.g.m. 
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sağlamada22 ve sivil toplum kuruluşlarının devletin dış politika vizyonunun oluşturulmasında 

büyük katkıları olacaktır. Sivil toplum kuruluşları, devlet dışı kurumlar olmasına rağmen bağlı 

olduğu ülkenin dış politikalarına büyük katkılar yapmakta ve devlet politikalarından bağımsız 

politikalar yürüten hemen hemen hiçbir sivil toplum kuruluşu yoktur 

Türk Cumhuriyetleri özellikle de Kırgızistan göz önünde bulundurulduğunda: Japonya 

ve Çin olmak üzere birçok ülke Kırgızistan üniversitelerinde çeşitli kürsüler açmakta ve ülke 

genelinde dil kursları vermektedir. Çoğu devlet destekli olsa da STK şeklinde de bu 

faaliyetler yürütülmektedir. İş adamı, işçi, öğrenci, öğretmen ve cemaat temsilcisi yaklaşık 

6.500 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yaşadığı 23  Kırgızistan’da Türkiye’nin 4 tane 

üniversitesi-Bişkek’te devlet okulu Manas Üniversitesi, SEBAT A.Ş’ye ait Alatoo 

Üniversitesi, Celalabad’da Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na ait İktisat ve Girişimcilik 

Üniversitesi ve Diyanet vakfına bağlı Oş İlahiyat Fakültesi-, üniversite dışında yine SEBAT 

A.Ş’ye ait 14 lise, 1 ilkokul, 1 dil merkezi ve 4 yüksek öğretim yurdunun24 yanı sıra MEB’e 

olan Anadolu ve Kız meslek liseleri faaliyet göstermektedir. TÜMÖR’e ait Türkçe kursları da 

bulunmasına rağmen kurslar sadece belli bir noktada yapılmaktadır. İktisat ve Girişimcilik 

Üniversitesi ise köylere kadar uzanan Türkçe kurslarını sadece il merkeziyle kısıtlamıştır. 

Kırgızistan’da eğitim faaliyeti yapan dört tane üniversiteden üç tanesi özel 

teşebbüslerce yapılmaktadır. Bu bile STK’larının önemini ortaya koymaktadır. Resmi 

makamların etkili olamadıkları noktalarda bu kurumlar sorunları daha yakından görmekte ve 

bölge insanın ihtiyaçlarını ve sorunlarını bölgede yaşayarak öğrenmektedirler.  

Ticari faaliyet gösteren şirketler ve firmalar olarak bakıldığında ise; birçok Türk 

firması yurt dışında faaliyet göstermektedir. Ticari faaliyetlerin olduğu ülkede eğitim ve 

kültürel etkinliklerde bulunmak daha kolaydır. Ne kadar dil eğitimi verseniz de ekonomik 

olarak bir girdi sağlayamazsanız bu dili öğrenmek insanlara cazip gelmeyecektir. Ayrıca 

ticaret yapan firmalar aracılığıyla o ülkenin ekonomik yapısındaki sorunlar öğrenilerek, 

yapılması gereken yasal reformlar ve liberal ekonomiye geçiş noktasında destekte verilebilir. 

Kırgızistan’da yaklaşık 209 milyon dolarlık doğrudan yatırımımız bulunmakta olup, 1995 

                                                            
22 Kabasakal, a.g.e. s.34. 
23 Tuğrul Somuncuoğlu, Kırgızistan Ülke Raporu 2011, T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ankara: s.4.11 
24 Somuncuoğlu, a.g.e.19. 
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yılından bu yana, Kırgızistan’da halen aktif olarak faaliyet gösteren 300 Türk firmasının 

toplam 400 milyon doları aşan yatırımı mevcuttur.25  

Özel ya da devlet destekli çeşitli STK ile çalışmak Türkiye’yi uluslararası arenada 

daha etkili olmasını sağlayacaktır. Sadece dışişleri temsilcilikleri yeterli ol-a-mamaktadır. 

Batılı ülkelerin dışişleri çalışanı sayısıyla Türkiye dışişleri çalışanlarını kıyaslarsak nasıl bir 

sonuç ortaya çıkacaktır? Nüfus olarak Türkiye’den daha az olan Batılı birçok ülkenin 

dışişlerinde çalışan sayısı, Türkiye’nin dışişleri çalışanından fazladır. Bunun yanı sıra Batılı 

ülkeler STK’larını da etkili şekilde kullanmaktadır. 

Örgütlenme açısından dağınıklık, maddi koşulların yetersizliği sivil toplum 

kuruluşlarıni sürekli ve uygun çözümler geliştirmelerini engellemektedir.26 Türkiye merkezli 

bazı STK’lar ekonomik yetersizliğin yanı sıra devletin gerekli destek vermemesi sonucu 

istenilen düzeyde uluslararası arenaya açılamamakta ve faaliyetlerini de daraltmaktadır.  

Yurt dışında faaliyet gösteren STK’lar devletlerin ulaşmakta zorluk çektiği noktalara 

ulaştığı bugün gözle görülmektedir. ABD başta olmak üzere Batı ülkelerinde Sovyet kürsüleri 

açılarken, 3 Mayıs 1944 Türkçülük olaylarının yaşanmasını fırsat bilerek ülkede Turancılığın 

yasaklanması Türkçü-Turancı birçok dernek ve STK’nın kapanmasına ve popülerliğini 

yitirmesine yol açmıştır. Bölgeden bu denli uzaklaşma büyük bir cehalete ve bilgizliğe yol 

açmıştır. Bugün bile Türk Dünyası’nda uygulanacak politikalarda belirsizlikler 

yaşanmaktadır. Bu örgütler yasaklanmayıp çalışmaları desteklenmiş olsaydı Sovyetler 

Birliği’nin dağılmasıyla yaşanan Türk Cumhuriyetleri vizyonsuzluğu ve hazırlıksızlığı yaşanır 

mıydı? Diğer bir ifadeyle yasaklamayla ne kazanıldı? Muhammet Salih bir mülakatta: 

“Türkiye’nin Özbekistan ya da Orta Asya politikası maalesef yok. Bugüne kadar olmadı. Ben 

Türkiye’ye ilk kez gittiğimde Dışişleri Bakanlığı’nda küçük bir brifing verdim. O zaman, “Biz 

çok hazırlıksız yakalandık. Bizim Orta Asya politikamız maalesef olmadı. Sovyetler Birliği 

aniden çöktü ve biz de böyle yakalandık, ama şimdi bizim kardeşlerimiz hakkında düşünmemiz 

lazım,” diyorlardı. Bakın bu 12 yıl önce. Aynı şeyi bugün de konuşuyorlar. “Biz hazırlıksız 

yakalandık, politikamız yok” diye. Ne diyelim. Türkiye’nin politikası olması lazım. Orta Asya 

cumhuriyetlerine yönelik politikasını hiç olmazsa 12 yıl sonra oluştursun Türk kardeşlerimiz” 

                                                            
25 Somuncuoğlu, a.g.e.18. 
26 Kabasakal, a.g.e. s.27. 
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demiştir. 27  Bugün gelinen noktaya bakıldığında Özbekistan’la ilişkilerimiz, Özbekistan-

Yunanistan ilişkilerinden daha kötüdür. Diğer Türk Cumhuriyetleri’yle de istenilen düzeyde 

olduğu söylenemez. Yaşanan bu sıkıntılar sadece Türk Cumhuriyetleri’yle de sınırlı değildir. 

Örneğin, SSCB döneminde Suriye politikası nasılsa bugün Rusya Federasyonu’nun Suriye 

politikası hemen hemen aynıdır. Ancak Türk Dış politikası, bir hükümet döneminde bile 

keskin değişimler göstermektedir. STK’lar, Türk dış politikasının tıkandığı Türk Dünyası ve 

genel dış politika vizyonu için hem ülke içinde hem de uluslararası arenada devletin ihtiyaç 

duyduğu soluğu almasına büyük katkı sağlayacaktır. 

Yine devletimizin yaptığı resmi yardımlar ve verilen krediler halk nezdinde 

bilinmemektedir. Yapılan yardımların siyasilerce uygun bir şekilde kullanılmadığını düşünen 

halk, yapılan bu yardımları önemsememektedir. Bu şekilde beklenen dayanışma da 

gerçekleşememektedir. Halka inemediğimizin bir diğer göstergesi olarak: Türkiye’nin 

yardımları en fazla 5-10 saniyelik yapılan haberlerle halka duyurulurken, nüfus baskısından 

korkulan ve 2005 yılında yaşanan devrimde de etkili olan Kırgızistan-Çin sınır sorunlarına 

rağmen Çin, 2010 olayları sonrası Kırgızistan’a “Çin Halkı’ndan Dost Kırgız Halkı’na” yazılı 

yolcu otobüsleri hediye etmiştir. Toplu taşımalarda kullanılan bu otobüslerden tüm Kırgız 

vatandaşları faydalanmaktadır. Böylece Çin’in yapmış olduğu bu küçük yardım halk nezdinde 

daha büyük bir yankı uyandırmaktadır.  

Şu noktaya da vurgu yapmak gerekmektedir. STK’lardan yararlanmayı kastederken 

sadece Kırgızistan ve Türk Dünyası anlamında değil mevcut gücümüzü artıracak her türlü 

bölge ve sivil toplum kuruluşu konumuz dâhilindedir. Bu konuda Türklerin yoğun yaşadıkları 

Balkanlar, Avrupa son yıllarda da ABD’de artan Türklerden ve Türk girişimcilerinden de 

yararlanmalıyız. Türkiye’nin sayıca kabarık ancak etki açısından kesinlikle arzulanan düzeyde 

olmayan sivil gücünü sorgulaması ve geçmişte yapılan hataları da göz önüne alarak gerekli 

adımları atması gerekmektedir. Özellikle Avrupa ülkelerinin birçoğunda Türk kökenli 

göçmen siyasetçilerin sayısı artmakta, Türk girişimcilerin yatırımlarının hacmi 

yükselmektedir. Artan ekonomik, siyasi ve kültürel potansiyelle artık bir “Türk 

diasporasından” söz edilir hale gelinmiştir. 28  Ancak, Fransa’da Türkiye vatandaşları ile 

Ermeniler hemen hemen aynı nüfusa sahipken etki anlamında büyük fark vardır. Uluslararası 

arenada yürütülen STK çalışmalarıyla, ülkemize ilişkin yanlış ve ön yargılı anlayışların 
                                                            
27 Türkiye’nin Orta Asya Politikası Yok, (2005), http://www.turksam.org/tr/a420.html, (17.01.2013). 
28 Ünver, a.g.m. 
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düzeltilmesi, çeşitli uluslararası örgütler nezdinde saygınlığımızın artması mümkündür ve 

bunun etkisi maddi ve manevi olarak gündelik hayata yansıyacaktır. 29  Devlet dediğimiz 

oluşumu toplumdan bağımsız olan kişiler yapmaz ve yaşatmaz. Devleti yaşatan toplumdur. 

Dolayısıyla sivil toplum ne kadar güçlüyse, devlet de o kadar güçlüdür.30 Böyle bir yapının 

oluşabilmesi de ancak devletin, bir STK vizyonu oluşturmasıyla mümkün olacaktır. Kollayıcı, 

müdaheleci ve sivil toplumun karşısında olmadan onlarla işbirliği yapması yapması 

gerekmektedir.31 

6. Sonuç 

Türkiye ne zaman STK’lardan etkin olarak yararlanmaya başlarsa bugünkünden daha 

etkili bir dış politikaya sahip olacağı kesindir. Ancak geçmişte büyük sıkıntılar yaşayan 

kesimlere bugün büyük katkılar yapılırken diğer STK’lara yapılmaması Türkiye için yararlı 

olmayacaktır. Bugün birçok Türk STK yurtdışına açılamamakta, açılmış olanlarda başta 

ekonomik olmak üzere birçok sıkıntı ile karşı karşıyadır. Bugün destek bulmakta zorlanan 

STK’larının ayakta kalamayıp faaliyetlerini durdurması ve bugün destek görmelerine karşın 

gelecekte desteksiz kalma ihtimali olan STK’ların da faaliyetlerini azaltmaları ile Türkiye’nin 

yurtdışı bağlantılarında büyük bir azalmaya yol açabilir. 

Think-tang kuruluşlarından ticari kuruluşlara, dini örgütlerden eğitim ve kültürel 

çalışmalar yapan örgütlere kadar uzanan geniş bir faaliyet alanı gösteren STK’lar gelecekte 

Türkiye’nin ihtiyaç duyacağı eleman ihtiyacını ve vizyonu sağlayacaktır. Devletin yapması 

gereken STK’lara gereken desteği zamanında yapması ve bu kuruluşların faaliyetlerinin 

yanında olması gerekmektedir. STK’ların yaşadığı sıkıntıları çözmek ve devletten 

istenilenlerin bir an önce STK’lara ulaştırılması şüphesiz gelecekte meyvelerini verecektir.  

Asıl cevap verilmesi gereken sorular şunlardır? Gerçekten etkin bir dış politika 

oluşturmak ve uygulamak istiyor muyuz? İstiyorsak da bunu nasıl gerçekleştirmeyi 

planlıyoruz ve bu planın neresindeyiz? 

                                                            
29 Devlet ve Sivil Toplum Kuruluşları (3) “Ülkemizdeki STK’lar Kolektif ve Halka Dayalı Lobicilik Yapmalı”, 
a.g.e. 
30 Sedat Laçiner, (2009), http://www.usak.org.tr//dosyalar/rapor/zsHJ7lIYS3VzAFaSMQuuisl0TzK2fl.pdf, 
(19.01.2013). 
31 Gürbüz, a.g.m., 536. 
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Türkiye’de yönetim el değiştirdikçe tercih edilen coğrafyalar ve politikalar 

değişmektedir. Bu noktada sivil toplum kuruluşları istenilen istikrarı sağlama konusunda 

büyük yarar sağlayacaktır.  

Bugüne kadar yapılan birbirinden bağımsız çalışmaların neticesinde kısmen de olsa 

belli bir birikim vardır. Önemli olan bu birikimlerin üzerinden gelecekte nasıl bir politika 

izlenecektir. Bu politikalar belirlenirken yine yurt dışında faaliyet gösteren STK’ların de fikri 

alınmalı ve STK’ların ihtiyaç duyduğu desteğin verilmesi gerekmektedir. Bu destek verilirken 

de cevaplanması gereken çeşitli sorular karşımıza çıkmaktadır. Destek verilirken hangi 

STK’lar ne oranda desteklenmelidir? Amaçları nelerdir? Gerçekten bu STK’lar devletin dış 

politikasına hizmet etmekte midir? Hangi STK’lar desteklenmelidir? vs. Bu soruları 

cevaplarken, daha çok STK’ların faaliyetleri nelerdir ve sermayelerini nasıl 

oluşturmaktadırlar gibi temel öneme sahip kriterlerin göz önünde bulundurulması beklenen 

başarıyı artıracaktır. 
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ISO VE EFQM KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: 
LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

 
 
 
 
 
 
 

Kerem SÜMER∗     Sait GÜL∗∗ 
ÖZ 
Küresel rekabetin işletmeler üzerinde yarattığı baskı unsurlarından biri de kalite 
uygulamalarıdır. Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde faaliyet yürüten tüm işletmeler 
gelişen teknoloji ve pazarlama olanaklarındaki çeşitlenme nedeniyle kalite faaliyetlerine daha 
büyük bir önem vermek durumunda kalmaktadırlar. Günümüzde müşteriler, çalışanlar, 
tedarikçiler ve diğer tüm işletme paydaşları açısından kalite unsuru, işletmelerden beklenen en 
önemli işletme bileşenlerinden biri konumuna gelmiş bulunmaktadır. İşletmelerin kalite 
yeterliliklerine sahip olduklarını göstermeleri için ise bir ya da birçok kalite yönetim sistemi 
uygulayarak bu sisteme ait belge ya da ödüle sahip olmaları gerekliliği doğmuştur. Bu 
çalışmada söz konusu kalite yönetim sistemlerinden ikisi olan ISO ve EFQM, konuyla ilgili 
yapılan literatür araştırmasının sonuçları kullanılarak karşılaştırılmaktadır. Çalışmada temel 
ilkeleri bakımından, EFQM modelinde yer alan dokuz değerlendirme kriterine ilişkin sahip 
oldukları yaklaşımlar bakımından ve finansal yapı, çalışanlar, müşteriler, firma imajı gibi 
birbirinden farklı 11 etki unsuru bakımından yapılan karşılaştırmalar sonucunda elde edilen 
bulgular ortaya konulmaktadır. Elde edilen bilgiler değerlendirilerek kalite yönetim sistemi 
uygulamasına geçmek isteyen işletmelerin öncelikle ISO belgelendirmesini tamamlaması, 
ardından EFQM mükemmellik modeli uygulamalarına başlamaları gerektiği sonucuna 
ulaşılmakta ve bunun nedenleri ayrıntılı olarak sonuç bölümünde irdelenmektedir.  
Anahtar Sözcükler: Kalite Yönetim Sistemi, ISO, EFQM  

 
COMPARISON OF ISO & EFQM QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS: 

LITERATURE REVIEW 
ABSTRACT 
Global competition has an important pressure fact to the firms regarding quality applications. 
National or international business’ managers pay a bigger importance to the quality because 
of the diversification of developing technology and marketing resources. Nowadays quality 
becomes a usual business component in terms of customers, employees, suppliers and other 
stakeholders. Companies have a needing about quality certificate or another argument 
showing its quality proficiency regarding implementing a quality management system. In this 
paper, ISO and EFQM quality management systems are compared using the findings of 
literature review. This work includes the comparison results which are made in terms of 
systems’ main principles, systems’ approaches concerning EFQM’s nine assessment criteria 
and other eleven effecting factors like financial structure, employees, customers, firm image, 
etc. Using the findings of comparison results, it can be suggested to the companies that want 

                                                            
∗ İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, sumer.kerem@gmail.com 
∗∗ Arş. Gör., Haliç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, saitgul@halic.edu.tr 
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to apply a quality management system; they should firstly complete the ISO certification and 
then begin to establish EFQM Excellence Model applications. In results chapter, this 
suggestion’s reasons and details are scrutinized. 
Key Words: Quality Management Systems, ISO, EFQM  
 
1. GİRİŞ 
Günümüzün küresel rekabet ortamında işletmeler, müşterilerine sundukları mamul ve 
hizmetleri en kalite bir biçimde üretmek durumundadırlar. Bu da işletmelerin sadece üretimin 
ana süreçleri üzerine değil kendi değer zincirlerinde yer alan tüm süreçler üzerine de istinasız 
bir şekilde eğilmelerini gerektirmektedir. Bunun için ise kalite uygulamaları büyük bir önem 
taşımaktadır.  
İşletmelerin kalite anlayışına sahip olduklarını müşterilerine, hissedarlarına ve diğer tüm 
paydaşlarına gösterebilmeleri için bazı kalite yönetim sistemlerini kullanarak kalite 
konusundaki durumlarını belgelendirme ihtiyaçları bulunmaktadır. Tüm dünyada işletmelerin 
kullanabileceği pek çok ulusal ve uluslararası kalite yönetim sistemi bulunmakla birlikte tüm 
bu sistemlerin temeli kalite anlayışına dayanmakta ancak bunlar arasından seçim yapmak bir 
takım zorluklar taşıyabilmektedir. Bu amaca yönelik olarak işletmelerin öncelikle kendi kalite 
ihtiyaçlarını tanımlamaları ve sonrasında bu ihtiyaçlara uygun kalite yönetim sistemi 
tercihinde bulunmaları gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak bu çalışma kapsamında, 
işletmelerce yaygın olarak kullanılmakta olan ISO (International Organization for 
Standardization) ve EFQM (European Foundation for Quality Management) kalite yönetim 
modelleri çeşitli açılardan karşılaştırılmaktadır.  
 
2. ISO VE EFQM 
2.1. ISO KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 
Günümüzde kalite yönetim sistemlerine önem veren firmaların sayısı giderek artmaktadır. 
Crosby, Deming, Ishikawa ve Juran gibi düşünürlerin kalite ile ilgili çalışmalarından sonra, 
işletmeler kalite yönetimi uygulamalarına ilgi göstermeye başlamışlardır. Kalite 
yönetimindeki dönüm noktalarından biri de uluslararası kalite standartlarının oluşturulmasıdır 
(Sharma, 2005).  
1987 yılında Uluslararası Standartlar Örgütü (International Organization for Standardization – 
ISO) tarafından çeşitli konularda endüstriyel standartlar yayınlanmıştır. Bunların en 
önemlilerinden biri olan ISO 9000 sistemi, işletmelerde kalite güvencesi sağlamak amacıyla 
kullanılan ve kalite sistemleriyle ilgilenen bir dizi uluslararası standartlar bütünüdür. Sistem 
ürün ve hizmetlerin tasarımını, üretim ve dağıtımını yeterli bir kalite seviyesinde yapmaya 
yetkin olan üreticiler tarafından karşılanması gereken şartları ortaya koymaktadır. Kısaca ISO, 
bir firmanın değer zincirindeki tüm süreçlerini bir sistem olarak ele almakta ve bu sistemin 
kalite odaklı bir yaklaşımla yönetilebilmesi için yapılması gerekenler konusunda firmalara 
çeşitli öneriler getirerek yardımcı olmaktadır.  
ISO 9000 belgesi, işletmedeki kalite düzeyinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi sırasında 
uygulanan işlemlerin kayıt altına alınmakta olduğu (prosedürler) ve öngörülen işlem 
akışlarının gerçekten de uygulanmakta olduğunu göstermektedir (Tanyel, 2000). Bu 
prosedürler, işletmedeki süreçlerin nasıl yürütüleceğini tarif ederek ürün ve hizmetlerin 
müşteri şartlarına (tercih ve isteklerine) uygunluğunun garanti altına alınabilmesi amacını 
taşımaktadırlar (Singels, Ruel & Water, 2001). 
ISO 9000’in temel prensibi, müşteri ihtiyaçlarını sürekli bir döngü içinde tanımlayarak 
bunları karşılamak için planlar yapmak, sonrasında ise müşteri ihtiyaçlarının yapılan planlar 
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3. ISO VE EFQM’İN TEMEL İLKELERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 
Tablo 1’de her iki modelin temel ilkeleri karşılaştırmalı bir biçimde verilmektedir. Her iki 
model de müşteri odaklılık, liderlik ve çalışanların yönetime katılmaları konularına büyük 
önem vermektedir. Ancak EFQM’de sadece çalışanların katılımına değil, onların gelişimi ve 
eğitimine de vurgu yapılmaktadır. EFQM’de gelişim ve katılım birbirinden ayrılmaz iki unsur 
olarak yer almaktadır. Her iki model de süreçler ve onların yönetilmesi üzerinde önemle 
durmaktadırlar. Süreçlerin yönetimi için her iki model de gerçek verilerin kullanımını gerekli 
görmektedir. Her iki kalite yönetim sisteminde de “sürekli iyileştirme” kriteri bulunmakla 
birlikte EFQM modeli sürdürülebilir başarı için yenilik ve öğrenme kriterlerini de 
içermektedir. Ortaklıkla ilgili olarak ISO kalite yönetim sistemi karşılıklı yarar üzerinde 
dururken EFQM hissedarlar, tedarikçiler, müşteriler ve çalışanlar da dâhil olmak üzere tüm 
paydaşların ihtiyaçlarının tatmin edilmesi üzerinde durmaktadır. Bunlara ek olarak EFQM 
kalite yönetim sistemi, ISO 9000’de yer almayan sosyal sorumluluk ve sonuç odaklılık gibi 
ilkeleri de içermektedir (Russell, 2000). Bununla birlikte Kasım 2010'da Uluslararası 
Standartlar Örgütü (ISO) tarafından ISO 26000 sosyal sorumluluk kılavuzu da yayınlanmış 
olup bu standart herhangi bir sertifikasyon ve denetleme sürecine sahip olmayıp 
benimsenmesi tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır.  

Tablo 1: ISO ve EFQM’in temel prensipleri. 
ISO EFQM 

Müşteri Odaklılık Müşteri Odaklılık 
Liderlik Liderlik ve Amaçlara ulaşmada kararlılık 

Çalışanların yönetime katılımlarının 
sağlanması 

Çalışanların geliştirilmesi ve yönetime 
katılımlarının sağlanması 

Süreç yaklaşımı - 
Yönetimde Sistem Yaklaşımı Süreçler ve Gerçekler Üzerine Yönetim 

Gerçekler Dayalı Karar Verme - 
Sürekli İyileştirme Sürekli Öğrenme, Yenilik ve İyileştirme 

Karşılıklı Yarar Üzerine İlişki 
Kurulması Ortaklığın Geliştirilmesi 

- Sosyal Sorumluluk 
- Sonuç Odaklılık 

 
4. ISO VE EFQM’İN EFQM MODELİNDE YER ALAN 9 KRİTERE GÖRE 
KARŞILAŞTIRILMASI 
4.1. Liderlik 
EFQM modelinde mükemmel olarak nitelenen liderler, işletme misyonu, vizyonu ve 
değerlerini belirlemekte ve onların gerçekleştirilmesi için çaba harcamaktadırlar. Başarının 
sürekliliği için yönetim sistemlerini geliştirmekte ve bunları, faaliyetleri ve davranışları ile 
yaşama geçirmektedirler. Liderler işbirliği yapılan kuruluşlarla olan ilişkilerde ve toplum 
önünde işletmeyi temsil etmekte, işletmedeki çalışanları mükemmellik kültürünün 
oluşturulması doğrultusunda motive etmekte ve onlar için bir örnek oluşturmaktadırlar. 
(Castilla, 2008). ISO modelinde ise üst yönetimin önemi açıkça belirtilmektedir. Kalite 
yönetim sisteminin geliştirilmesinde katılımı sağlama, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin 
karşılandığından emin olma, politika ve stratejileri belirleme ve bunlar için gerekli kaynakları 
temin etme, liderlerin sorumlulukları arasında gösterilmektedir (Russell, 2000).  
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Liderlikle ilgili olarak ISO ve EFQM arasındaki en önemli farklılıklar aşağıda 
belirtilmektedir. 
• EFQM, liderlerin müşterilere ve tedarikçilere yani dış ilişkilere önem verdiğine vurgu 

yaparken, ISO daha çok liderlerin şirket içi görevlerinden söz etmektedir. 
• Liderlik davranışlarının etkililiğini ölçme ve iyileştirme konularına ISO modelinde 

değinilmemektedir. 
• Kurum kültürünü destekleyen değerler, etik kurallar ve toplumsal sorumlulukları 

geliştirmek ile bunların yaşama geçirilmesi sürecinde örnek olmak, ISO modelinde liderin 
sorumlulukları arasında yer almamaktadır. 

• EFQM modelinde, çalışanların motivasyonu ile liderin erişilebilir olma, çalışanları aktif 
biçimde dinleme ve ilham verme, birlik olmalarını sağlama ve onlara yanıt verme gibi 
liderin çalışanlarla ilgili görevlerine daha çok vurgu yapılmaktadır. 

4.2. Politika ve Strateji 
EFQM modelini benimseyen kuruluşlarda politika ve strateji belirlenirken paydaşların 
gereksinim ve beklentileri de göz önüne alınmaktadır. Ayrıca stratejilerin oluşturulması 
sırasında performans ölçümleri, araştırma ve öğrenme gibi yollarla elde edilen bilgilerden 
yararlanılmaktadır. Politika ve strateji oluşturulduktan sonra, bunlar işletmenin içinde 
bulunduğu duruma göre sürekli güncel tutulmaya çalışılmaktadırlar. Oluşturulan politika ve 
stratejiler tüm çalışanlara duyurulmakta ve kilit süreçler yoluyla işletme içinde yayılımı 
gerçekleştirilmektedir (Castilla, 2008). ISO modelinde ise organizasyonun kalite politikasına 
sahip olması ve belirlenen amaçların kalite politikasıyla uyumlu olması büyük önem 
taşımaktadır. Bu politika ve amaçların organizasyonun gerekli kısımlarına yayılması gerektiği 
belirtilmektedir (Russell, 2000). 
Politika ve strateji oluşturulması konusunda EFQM ve ISO arasındaki farklar aşağıda 
verildiği gibidir. 
• EFQM modeli, politika ve strateji konusunda daha geniş bir içeriğe sahiptir. ISO sadece 

kaliteye odaklanırken, EFQM modeli ISO’ya ek olarak kalitenin nasıl geliştirileceği, nasıl 
güncelleneceği ve tüm firmaya nasıl yayılabileceği gibi konulara da önem vermektedir. 

• Paydaşların uzun ve kısa vadeli gereksinim ve beklentilerinin dengelenmesi, politika ve 
stratejinin paydaşlara duyurulması ile buna ilişkin bilinç düzeyinin değerlendirilmesi gibi 
konular EFQM modelinde önem sahibidir. 

4.3. Çalışanlar 
EFQM modelini benimseyen kuruluşlarda insan kaynakları yönetimi çok büyük bir öneme 
sahiptir. Çalışanların bilgi birikim ve yetkinliklerinin belirlenerek bunların geliştirilmesine 
çalışılması gerekliliği bulunmaktadır. EFQM sistemi bu yönüyle bütün işgörenlerin 
katılımcılığını gerektiren bir yönetim tarzı olarak değerlendirilmektedir. İşletme çalışanlarının 
tüm örgütsel yapılar için en önemli güç olduğunu anlamak ve onlara gereken değeri vererek 
motivasyonu sağlamak, “kalite”nin elde edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu 
nedenle çalışanların yönetime katılımı ve yetkilendirilmesi sağlanmalıdır. İşletme çalışanları 
arasında diyalog kurma olanağı sağlanmalıdır (Castilla, 2008). EFQM’in girdiler kısmında 
bulunan unsurlar içerisinde ISO’nun en zayıf kaldığı unsur çalışanlar ile ilgili olan kısımdır. 
İnsan kaynakları planlaması, takım çalışması ve hizmet içi eğitimler dışında da çalışanların 
kendilerini geliştirmesine olanak verilmesi, çalışanların yönetime ve kararlara etkin 
katılımının sağlanması, çalışanları teşvik edecek ödüller konulması gibi konular EFQM 
modelinde ayrıntılı olarak yer alınırken, ISO bu konulara değinmemektedir (Russell, 2000). 
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EFQM’de yer verilip ISO’da yer verilmeyen diğer konular şöyledir: çalışanların iş deneyimi 
ile yetiştirilmesi; ekip becerilerinin geliştirilmesi; çalışanların performanslarının 
değerlendirilmesi ve daha yüksek performans gösterebilmeleri için onlara yardımcı olunması; 
bireysel düzeyde, ekip düzeyinde ve kuruluşun bütününde öğrenme olanaklarının 
oluşturulması ve bunlara katılımın özendirilmesi. 
4.4. İşbirliği ve Kaynaklar 
EFQM modelini uygulayan kuruluşlar, süreçlerinin etkin bir biçimde işleyişini destekleyecek 
biçimde dış işbirliklerini, tedarikçilerini ve iç kaynaklarını planlamakta ve yönetmektedirler. 
EFQM modeli, işletme politika ve stratejilerinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda yönetilmesi 
gereken unsurları şunlardır: Kurum dışı işbirlikler, finansal kaynaklar, bina, donanım ve 
malzemeler, teknoloji, bilgi birikimi (Castilla, 2008). ISO modelinde ise temel amaç, 
organizasyon için gerekli olan kaynaklara karar verilmesi ve onların tedarik edilmesidir. Bu 
doğrultuda binaların, donanımların ve malzemelerin nasıl idare edileceği, enformasyon ve 
bilginin nasıl yönetileceği konuları ISO modelinde yer almaktadır. 
EFQM modelinde bulunan kurum dışı işbirlikler, finansal kaynakların ve teknolojinin 
yönetilmesi gibi konulara ISO modelinde çok sınırlı düzeyde değinilmektedir. ISO, bir işin 
yapılabilmesi için gerekli olan fiziki varlıklar ve bilgiyi önemserken, teknoloji, finansal 
varlıklar ve kuruluş dışı işbirlikleri konularını gözardı etmektedir. 
4.5. Süreçler 
EFQM’de mükemmel kuruluşlar, politika ve stratejilerini destekleyecek, müşterilerini ve 
diğer paydaşlarını tam olarak tatmin edecek ve onlar için katma değerin artmasını sağlayacak 
biçimde süreçlerini tasarlamakta, yönetmekte ve iyileştirmektedirler. Ürün ve hizmetler, 
müşteri gereksinim ve beklentileri göz önüne alınarak tasarlanmakta ve geliştirilmektedir. 
Ayrıca bunlar gerçekleştirilirken yenilikçi yaklaşımların kullanımına da olanak tanınmaktadır 
(Castilla, 2008). ISO modelinin en güçlü olduğu EFQM kriteri, süreçler kriteridir. Ürün ve 
servisler, onların tasarımları, üretimleri ve teslimleri ISO modelinin kalbini oluşturmakla 
birlikte EFQM’e göre bazı farklılıklar barındırmaktadır. ISO modeli sadece ürün 
gerçekleştirme sürecine odaklanırken, EFQM modeli organizasyonun politikasının ve 
amaçlarının gerçekleşmesini sağlayan kilit süreçler üzerine odaklanmaktadır (Russell, 2000). 
Ayrıca EFQM modeli süreçlerin yönetimine, müşterilerin yanı sıra paydaşlar için de bir değer 
yaratılması açısından önem vermektedir. 
Süreçlerin iyileştirilmesi ISO’nun önemli bir bölümünü oluştursa da, ISO çalışanların, 
müşterilerin ve işbirliği yapılan kuruluşların yaratıcı ve yenilikçi yeteneklerinin kademeli ve 
sıçramalı olarak iyileştirme fırsatları doğrultusunda ortaya çıkarılması ve bunlardan 
yararlanılması yani inovasyon (yenileşim) ve çalışanların katılımı konularında EFQM’e göre 
yetersiz kalmaktadır (Achilleos, 2000).  
4.6. Müşterilerle İlgili Sonuçlar 
EFQM’de mükemmel olarak nitelendirilen kuruluşlar, müşterileri ile ilgili olarak kapsamlı 
performans ve algılama göstergeleri kullanmaktadırlar. Algılama ölçümleri, dış müşterilerin 
kuruluş hakkındaki algılamalarına ilişkin müşteri anketleri gibi yöntemlerle elde edilmiş olan 
verilerdir. Performans göstergeleri ise kuruluşun kendi performansını tahmin etmesi, izlemesi, 
anlaması, iyileştirmesi ve dış müşterilerinin algılamalarını tahmin edebilmesi amacıyla 
kullandığı iç göstergelerdir. Örneğin alınan ödül ve ünvanların sayısı, ödüllere aday 
gösterilmesi, basında yer alması, üretimdeki hata ve ret oranları, siparişlerin sıklığı/değeri, 
şikâyet ve övgülerin sayısı, kazanılan ve kaybedilen işler gibi veriler, işletmenin 
müşterilerinin isteklerine cevap verebilme düzeyini anlayabilmesi için kullanabileceği bazı 
performans göstergeleridir.  
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ISO modelinde de müşteri tatmini ile ilgili bilgilerin toplaması ve analiz edilmesi konuları yer 
almasına rağmen, bu sonuçlar detaylı olarak incelenmemektedir. EFQM modelinde ise bu 
konuya daha geniş ve stratejik bir açıdan bakılmaktadır. Müşteri tatminine ek olarak, pazar 
payı, müşteri sadakati gibi konulara da önem verilmektedir. Yukarıda sayılan bütün 
göstergeler gerçek veriler kullanılarak hesaplanmakta ve sonuçlar analiz edilmektedir. 
4.7. Çalışanlarla İlgili Sonuçlar 
EFQM uygulayan kuruluşlar, çalışanları ile ilgili olarak kapsamlı performans ve algılama 
göstergeleri kullanmaktadırlar. Algılama ölçümleri, çalışanların memnuniyetini ölçen anketler 
ve onlar ile yüz yüze yapılan görüşmeler yoluyla elde edilen verilerdir. Performans 
göstergeleri ise kuruluşun, çalışanlarının performansını izlemek, anlamak, tahmin etmek, 
iyileştirmek ve algılamalarını tahmin etmek amacıyla kullandığı iç göstergelerdir. Performans 
göstergelerine örnek olarak hedeflere ulaşmak amacıyla yapılan eğitim ve geliştirme 
çalışmalarının başarı oranları, iyileştirme ekiplerine katılım oranları, öneri sistemlerine 
katılım oranları, devamsızlık ve hastalık oranları, iş kazası düzeyleri, şikâyetler ve personel 
devir oranları verilebilir (EFQM, 2010). ISO kalite yönetim sisteminde ise çalışanların 
algılamalarına ilişkin ölçümler yapılmamakta ve performans ile ilgili de sınırlı sayıda ölçüm 
yapılmaktadır. Örneğin ISO’daki en önemli performans göstergelerinden biri hedeflere 
erişmek amacıyla yapılan eğitim ve geliştirme çalışmalarındaki başarı oranlarıdır. 
4.8. Toplumla İlgili Sonuçlar 
EFQM modelini benimseyen işletmeler, toplumla ilgili olarak kapsamlı performans ve 
algılama göstergeleri kullanmaktadırlar. Algılama ölçümleri, toplumun kuruluş hakkındaki 
algılamalarına ilişkin anketler, raporlar, kamuya açık toplantılar, toplum örgütleri ve devlet 
yetkilileri gibi kaynaklardan elde edilen verilerdir. Kuruluş dışından yapılan başvuru ve 
aramalara karşı bir işveren veya toplumun sorumluluk bilincinde olan bir üyesi olarak yanıt 
verebilme, toplum açısından gerekli olan bilgilerin açıklanması, fırsat eşitliği uygulamaları, 
yerel, bölgesel, ulusal ve dünya ekonomisi üzerinde yaratılan etki, faaliyetlerin yürütüldüğü 
yerdeki topluma katılım, eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım, yerel toplum kuruluşlarında 
yer alma, ihtiyaç sahibi olanlara sağlanan sağlık ve maddi konulardaki destek, spor ve eğlence 
faaliyetlerine destek, gönüllü çalışmalar ve hayır işleri gibi uygulamalar, algılama ölçümlerine 
örnek gösterilebilmektedir. Performans göstergeleri ise toplumun kuruluşa ilişkin 
algılamalarını tahmin etmek amacıyla kullandığı iç göstergelerdir. Belgelendirme, onay ve 
izinler, gaz, su, elektrik gibi yardımcı kaynakların kullanılması, geri dönüşümlü malzemelerin 
kullanılması bu tip göstergelerdendir (EFQM, 2010). ISO modelinde ise toplumla ilgili 
sonuçlara değinilmemektedir. 
4.9. Temel Performans Sonuçları 
EFQM modelinde, işletmeler politika ve stratejileri ile ilgili olarak temel performans çıktıları 
ve temel performans göstergeleri kullanmaktadırlar. Temel performans çıktıları, yapılan 
faaliyetlerin sonucunu göstermektedir. Satışlar, kârlılık, yatırımların getirisi gibi unsurlar 
temel performans çıktılarını oluşturmaktadır. Temel performans göstergeleri ise kuruluşun 
performansına ilişkin olası çıktıları izlemek, değerlendirmek, tahmin etmek ve iyileştirmek 
amacıyla kullanılan taktiksel göstergelerdir. Bu göstergelere nakit akışı, bakım giderleri, proje 
giderleri, tedarikçi performansı, entelektüel mülkiyetin değeri gibi konular örnek verilebilir. 
ISO modelinde ise temel performans göstergelerinin bir kısmına değinilmektedir. Özellikle 
finansal performans ISO modelinde ihmal edilen bir kısım olarak dikkat çekmektedir. Bunda 
sadece sürecin ve tedarikçilerin performansının ölçülmesi amaçlanmakta ve bununla ilgili 
unsurlara yer verilmektedir. EFQM modelinde bütün organizasyonun performansına 
odaklanılırken, ISO süreçlerin performansına odaklanmaktadır. 
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5. ISO ve EFQM’İN ÇEŞİTLİ KONULARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 
5.1. İşletme Faaliyetlerine Etkisi Bakımından 
ISO sisteminde kontrol ve takip teknikleri ile ilgili yenilikler getiriliyor olması operasyonların 
güvenliğini arttırmaktadır. Bu sebeple ISO’nun işletme operasyonlarına pozitif katkı yaptığı 
değerlendirmesini yapmak mümkündür. Yapılan uygulamalarda, ISO’nun etkin takip 
yaklaşımı yoluyla hem ürün teslim sürelerinde hem de kusurlu ürün adetlerinde azalma 
yarattığı gözlemlenmektedir (Saizarbitoria, 2006). Literatürde bu yönde yapılan çalışmalar 
aşağıda verilmektedir. 
• Lo (2007), bir firmada ISO uygulandıktan sonra faaliyet döngüsü, alacak devir hızı ve stok 

devir hızı gibi zaman tabanlı unsurların nasıl değiştiğini incelemektedir. Çalışmada ISO 
9000 uyguladıktan 1 yıl sonra faaliyet döngüsünün 5,28 gün, 3 yıl sonra 11 gün kısaldığı 
ve ortalama olarak faaliyet döngü süresinde % 6,5’lik bir gelişme sağlandığı belirlenmiştir. 
Alacak devir hızı ve stok devir hızında da iyileşmeler görülmüştür. 

• Romano (2000), 100 İtalyan işletmesine uyguladığı çalışmada ISO 9000 sertifikası alan 
işletmelerin kalite maliyetleri, iç ve dış kalite, üretim süresi gibi konularda daha iyi 
sonuçlar elde ettiğini fakat kontrol maliyetlerinin de arttığını gözlemlemektedir. Gotzamani 
ve Tsiotras (2002) ise 85 Yunan işletmesine uyguladıkları anket sonucunda, ISO 9000’nin 
organizasyonun iç süreçlerine ve faaliyet sonuçlarına olumlu katkı yaptığını 
belirtmektedirler. 

• Zuckerman ve Hurwitz (1996), ISO sertifikasına sahip üretim işletmelerinde yaptığı 
çalışmada ISO belgesi alındıktan sonra çalışanlar ile yöneticiler arasındaki iletişimin 
geliştiğini, bunun da ürün tasarımı performansını olumlu etkilediğini belirtmektedirler. 

• Orr (1999), üretim planlamanın gelişmesi ile ISO belgesine sahip olma arasında pozitif bir 
ilişki olduğunu belirtmektedir. ISO’nun sahip olduğu dokümantasyon sistemi uygun yerde 
ve zamanda gerekli bilgiyi sunarak üretim planlamayı kolaylaştırmakta ve 
hızlandırmaktadır. 

• Huarng (1999), Tayvan’da yaptığı çalışmada, ISO belgesinin makine kapasitesi ve 
ekipman kullanım oranını olumlu etkilediğini, ayrıca ürün tasarımı, süreç kontrolü ve 
muayene ile ilgili standartların işletmede değer yaratmayan aktivitelerin azaltılmasına, 
böylece de üretim süresine etkide bulunduğunu dile getirmektedir. 

• Brown (1994), ISO belgesi alındıktan sonra zamanında teslimat oranının %30’dan %90’a 
çıktığı gözleminde bulunmaktadır. Teslimat süresi ve oranı üzerinde yapılan diğer 
çalışmalarda da Huarng (1999) ile Mahadevappa ve Kotreshvar (2004), ISO belgeli 
işletmelerde üretim sürecinde oluşan firelerde azalma olduğu, bunun da teslimat 
performansını arttırdığını belirtmektedirler.  

• Koç (2007), ISO belgesine sahip olanlarla olmayanlar arasında üretim parametreleri 
bakımından anlamlı bir fark olup olmadığını incelemekte ve ürün tasarım performansı, 
üretim planlama performansı, makine kurulum performansı, parça kontrol performansı, 
malzeme taşıma performansı, süreçlerde bekleme, üretim zamanı kullanımı, ekipman 
kullanımı, hammadde stok ihtiyacı, kapasite kullanma oranı gibi üretim parametrelerinde 
anlamlı farklılıklar bulunduğu sonucuna varmaktadır.  

Literatürde, EFQM kalite yönetim sisteminin de operasyonlara pozitif etkide bulunduğuna 
ilişkin sonuçlara ulaşan çalışmalar yer almaktadır. EFQM uygulayan işletmelerde 
maliyetlerin, kusurlu ürün miktarlarının ve ürün teslim sürelerinin azaldığı, bununla beraber 
operasyonların daha güvenli ve verimli bir şekilde devam ettiğinin belirlendiği 
vurgulanmaktadır (Saizarbitoria, 2006). Tekstil sektöründe yapılan bir araştırmaya göre, 
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EFQM operasyonları iyileştirmede ISO’ya göre daha etkili sonuçlar sunmaktadır (Kaya, 
2007). 
5.2. Finansal ve Genel Performansa Etkisi Bakımından 
Literatürde, ISO kalite yönetim sisteminin finansal ve genel performans üzerinde yarattığı etki 
hakkında bir görüş birliği bulunmamaktadır (Tablo 2). ISO’nun finansal ve genel performansı 
olumlu etkilediğini savunan görüşler aşağıda sıralanmaktadır. 
• Sharma (2000), Singapur’da gerçekleştirdiği çalışmada ISO belgesi alındıktan sonra 

işletmelerin satışlarının ve finansal performansının arttığını gözlemlemiştir. 
• Puderbach ve Brown (1998), belgelendirmeden sonra ortalama gelir ve ortalama net kârın 

arttığı sonucuna ulaşmıştır.  
• Beirao ve Cabral (2002), ISO 9000 belgelendirmesinin genellikle yüksek maliyetli olduğu, 

fakat uzun vadede yaratılan değerler sayesinde bu maliyetlerin karşılandığı, yani 
belgelendirmenin uzun vadeli bir yatırım olarak görülmesi gerektiğini bildirmektedirler. 

• Sellers (2002), piyasanın ISO belgelendirmesine olumlu tepki verdiğini belirlemiştir.  
• Haversjö (2000)’nin yaptığı bir çalışmaya göre belgeli firmaların hem belgelendirme 

öncesindeki ve sonrasındaki finansal durumları arasında, hem de aynı belgelendirmesini 
tamamlamış firmalar ile ISO uygulamaya başlamamış olan firmaların finansal durumları 
arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. 

• Adam (1997), Easton ve Jarrel (1998), Simmons ve White (1999), Sun (2000), Alvarez 
(2002), Wayhan (2002) ve Dimara (2004) yaptıkları çalışmalarda ISO kalite yönetim 
sistemi uygulayan işletmelerin uygulamayan işletmelere oranla kârlılıklarının daha yüksek 
olduğu sonucuna erişmişlerdir. 

• Ismail, Baradie ve Hashmi (1998), ISO 9000 belgesine sahip firmalar ile belgesi olmayan 
firmaların genel performansları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu 
sonucuna varmışlardır. 

• Koç (2007) çalışmasında ISO sisteminin uygulanması ile maliyetlerin azaltılması arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmadığını belirtmektedir. Maliyetlerle ilgili anlamlı bir ilişki 
bulunamamasının nedeni olarak ise ISO belgesinin, uzun vadede yarar getiriyor oluşu 
gösterilmektedir. Aynı çalışmada ISO belgesine sahip olan firmaların genel 
performanslarının ISO belgesine sahip olmayanlara oranla daha yüksek olduğu 
belirtilmektedir (Koç, 2007). 

ISO’nun finansal ve genel performansı sınırlı düzeyde etkilediğini savunan görüşler aşağıda 
sıralanmaktadır. 
• Docking ve Dowen (1999), piyasanın belgelendirmeye nasıl tepki verdiğini incelemek için 

yaptıkları çalışmada, piyasanın küçük firmaların belgelendirilmesine olumlu tepkiler 
verirken, büyük firmaların belge almasına aynı tepkiyi vermediğini gözlemlemişlerdir. 
Bunun nedeni olarak, büyük ve iyi bilinen firmaların ek bir kalite göstergesine ihtiyaç 
duymamaları ve yatırımcıların ISO 9000 belgesine ekstra önem vermemeleri gösterilmiştir. 

• Benner ve Veloso (2007), ISO 9000 ve finansal performans arasındaki ilişkiyi otomobil 
tedarikçileri sektöründe ele alarak incelemişlerdir. Araştırmacılar, ISO 9000 belgesini daha 
önce alan şirketlerin finansal performansında iyileşmeler gözlemlendiğine ancak ISO 
belgelendirme sürecine geç başlayan şirketlerde ISO 9000’nin finansal performans 
açısından bir fark yaratmadığına dikkat çekmektedirler.  

• Ayrıçay ve Uğurlu’nun (2007) yaptıkları çalışmayla kalite yönetim uygulamalarının 
firmaların finansal performansı üzerinde bir etki sahibi olup olmadığı 4 çimento 
işletmesinde alınan verilerle belirlenmeye çalışılmaktadır. Çalışmada, “kalite yönetim 
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uygulamaları – finansal performans” ilişkisinin maliyetlerde azalmaya, kârlılık ve satış 
hacminde artışa neden olup olmadığı incelenmektedir. Çalışma sonucunda, kalite yönetim 
uygulamalarının, finansal performans üzerinde kısmi bir etkide bulunduğu belirtilmektedir. 

 
Tablo 2: ISO kalite yönetim sisteminin performansa etkisini inceleyen çalışmalar. 

• Dunu (2006), incelediği işletmelerin ciro ve faaliyet karlarının ISO 9000 modeli 
kullanılmaya başlandıktan sonra geliştiğini gözlemiştir. Buna rağmen ciro/varlıklar ve 
faaliyet karı/varlıklar gibi oranlarda herhangi bir iyileşme gözlemlenmediği 
belirtilmektedir. Çalışmada, ISO belgesi sahibi işletmelerin, belge sahibi olmayanlara göre 

Yıl Yazarlar Performansa Olumlu Etki Performansa Sınırlı Etki Performansa Etki Yok
1997 Samson; Terziovski x
1997 Adam x
1997 Rau; Solis x
1998 Ismail;Hashmi x
1998 Puderbach; Brown x
1998 Forker x
1998 Easton; Jarrel x
1999 Docking ; Dowen x
1999 Hendricks; Singhal x
1999 Simmons ; White x
2000 Haversjo x
2000 Sun x
2000 Lima x
2000 Romano x
2000 Kasapçopur x
2001 Aarts; Vos x
2001 Withers; Ebrahimpour x
2001 Singels; Ruel; Water x
2002 Beirao ; Cabral x
2002 Nicolau; Sellers x
2002 Alvarez x
2002 Gotzomani; Tsiotras x
2002 Tari x
2002 Wayhan x
2002 Tsekouras x
2002 Quazi; Hong; Mong x
2002 Kirche x
2003 Chow‐ Chua x
2003 Martinez Costa x
2004 Naser; Kahbari; Mokhtar x
2004 Sarıkaya; Altunışık x
2004 Dimara x
2004 Eroğlu x
2005 Sharma x
2005 Naveh; Marcus x
2006 Dunu; Ayokanbi x
2006 Morris x
2007 Costa ve arkadaşları x
2007 Benner; Veleso x
2007 Chang x
2007 Tufan Koç x
2008 Ayrıçay; Uğurlu x
2008 Capistrano x
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daha başarılı olarak değerlendirilmekte oldukları ama bu yargının istatistiksel olarak 
kanıtlanamayacağı belirtilmektedir. 

ISO’nun finansal ve genel performansı etkilemediğini savunan görüşler ise aşağıda verildiği 
gibidir. 
• Aarts ve Vos (2001), işletmelerin belgelendirmeyi kamuya duyurmalarının iki hafta 

öncesinden başlayarak duyurudan sonraki ikinci haftanın sonunda dek işletmeye ait hisse 
senedi fiyatlarındaki farklılıkları incelemişler, fakat piyasanın ISO 9000 belgelendirmesine 
herhangi bir tepkisi bulunmadığını belirlemişlerdir. Martinez (2003) de çalışmasında 
benzer sonuçlar ortaya koymaktadır. 

• Türkiye’de yapılan bir çalışmada, ISO 9000 belgesinin firmaların performanslarına etkileri 
ölçülmektedir. 1999-2000 döneminde İMKB’de işlem gören firmaların ISO 9000 belgesini 
aldıklarını duyurduklarının 45 gün öncesinden 45 gün sonrasına dek olan üç aylık süreçte 
işletmeye ilişkin hisse senedi değerlerinin izlediği değişim incelenmekte ve piyasanın ISO 
9000 belgesine pozitif bir tepkide bulunmadığı tespitinde bulunulmaktadır (Kasapçopur, 
2000). 

• Morris (2006), Amerikan elektrik sanayinde faaliyette bulunan firmalar üzerinde ISO 9000 
ve finansal performans arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma yapmış ve 
sonuç olarak ISO 9000’nin finansal performansın artışına yol açan bir etken olmadığı 
saptamıştır. 

• Filipinler’de yapılan bir çalışma sonucunda bazı firmalar finansal yapılarında gelişmeler 
olduğu gözlemlenmiş, ancak finansal sonuçlarla ISO arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. Hatta bazı firmalarda ISO sonrası finansal performansta düşüş olduğu 
belirlenmiştir (Capistrano, 2008).  

• Başka bir araştırmada 13 performans kriterinden sadece nakit akışı bakımından belgeli ve 
belgesiz firmalar arasında anlamlı bir fark bulunduğu tespiti yapılmaktadır. Genel olarak 
ise belgenin örgütsel performansa pozitif bir etkisinin olmadığı değerlendirmesi 
yapılmaktadır (Terziovski, Samson ve Dow, 1997). 

• Sarıkaya ve Altunışık (2004), Türkiye’deki ilk 500 üretici firma üzerinde yaptıkları 
araştırma sonucunda kalite faaliyetleri ile finansal performans arasında istatistiksel olarak 
anlamlı ve güçlü bir ilişkinin bulunmadığını ileri sürmektedirler. 

ISO’nun firma performansını nasıl etkilediğine yönelik literatürde çok sayıda çalışma 
bulunmasına karşın EFQM’in firma performansına etkisini konu edinen çok az sayıda 
çalışmaya ulaşılabilmektedir. 
• 2000 yılında Singhal ve Hendricks’in kalite ödülü kazanmış kuruluşlarda yürüttükleri 

çalışma EFQM’in firma performansına etkisini araştıran ender çalışmalardan biridir. Kalite 
Ödülü kazanmış 600 kuruluşta, 5 yıl süren bu çalışma sonucunda, EFQM belgesine sahip 
kuruluşların hisse değerinde, işletme gelirlerinde, satışlarında, satış kârlılıklarında, 
istihdam oranlarında ve aktiflerinde anlamlı iyileştirmeler gerçekleştiği belirlenmiştir 
(Kalder, 2010).  

• 2005 yılında Leicester Üniversitesi’ne bağlı Kalite Mükemmellik Merkezi tarafından 
yapılan çalışmada ise Avrupa’da Kalite Ödülü kazanmış 120 kuruluşun performansı, 11 
yıllık dönem için değerlendirilmiştir. EFQM modelinin, ilk yıllarda maliyetleri 
artırdığından ve işletmeye adapte edilmeye çalışıldığından finansal oranları fazla 
etkilemediği fakat ilerleyen yıllarda finansal oranlarda gözle görülür bir artış gerçekleştiği 
gözlemlenmiştir.  
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5.3. Çalışanlara Etkisi Bakımından 
Yapılan çalışmalar işletmede ISO 9000 standartlarının uygulanmasının çalışanlar üzerinde 
önemli bir etkisi bulunmadığını göstermektedir. Ancak sistemin kullanılmaya başlanılması 
durumunda çalışanların kendilerini daha çok kontrol altında hissettikleri belirlenmiştir 
(Saizarbitoria, 2006). Bir doktora çalışmasında ISO belgesine sahip işletmeler ile bu belgeye 
sahip olmayanlar arasında çalışanların iş doyumları açısından herhangi bir farklılık olup 
olmadığı araştırılmıştır. Yapılan anket çalışmasından elde edilen verilerin analiz edilmesi 
sonucunda kalite belgesi bulunan ve bulunmayan işletmelerdeki matbaa çalışanlarının genel iş 
doyumları, ücret, iletişim açısından ve mesleğe verilen değer açısından iş doyumları arasında 
anlamlı bir farklılık bulunamadığı belirlenmiştir (Yılmaz, 2007). Bu çalışmanın aksine 
Huarng (1999), ISO kalite belgesinin ast ve üst arasındaki iletişimi artırdığını belirtmektedir. 
Levine ve Toffel (2010) ise ISO modeli uygulayan işletmelerde iş kazalarına daha seyrek 
rastlanıldığını ve istihdamın daha yüksek olduğunu belirtmektedir.  
EFQM modelinde ise çalışanlar üzerinde özellikle durulmaktadır. EFQM modeli, çalışanların 
bir organizasyon için önemini ve verimli bir kalite yönetim sistemi için çalışanların katkısı ve 
motivasyonunun vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulamaktadır. EFQM modelini 
benimseyen şirketlerde çalışan katılımının arttığı gözlenmekte, bunun da onların yeni fikirler 
üretmesini sağlayarak motivasyon ve iş tatminlerini arttırmakta olduğu belirlenmiştir 
(Saizarbitoria, 2006). Literatüre bakıldığında ise yapılan iki çalışma bu görüşleri destekler 
niteliktedir. 
• Tekstil sektöründe yapılan bir çalışmanın sonucunda EFQM’in çalışanların verimliliği ve 

motivasyonu üzerinde olumlu bir etkisi olduğu, EFQM modelinin kullanımı ile çalışanların 
yeteneklerinin daha iyi belirlendiği ve geliştirildiği, daha verimli eğitim programlarının 
düzenlenebildiği belirlenmiştir. 

• Sağlık sektöründe yapılan diğer bir çalışma, EFQM Mükemmellik Modeli uygulanan 
hastanede görev yapan hemşirelerin duygusal ve genel tükenmişlik düzeylerinin, modeli 
uygulamayan hastanelerde çalışan hemşirelere nazaran daha düşük, bunun yanında kişisel 
başarı hislerinin ise görece olarak daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır (Basım, 
2007). 

5.4. Müşterilere Etkisi Bakımından 
Yapılan çalışmalar, ISO modelinin müşterilere pozitif bir etkide bulunduğunu göstermektedir. 
Çünkü bu modelin kullanımının müşteri şikâyetlerini azalttığı ve müşterilerin tekrar sipariş 
verme oranını arttırdığı gözlemlenmiştir. Literatürde ISO’nun müşterilere etkisinin 
incelendiği çalışmalar aşağıda sıralandığı gibidir. 
• Mendham ve arkadaşları (1994), 4091 küçük boyutlu işletmede yaptıkları anket çalışması 

ile ISO sertifikası alan işletmelerin kaliteyi geliştirmekten çok, yeni müşteriler kazanmaya 
önem verdikleri sonucuna ulaşmışlardır. Benzer şekilde Brown ve Van Der Wiele (1995), 
müşteri baskısının ISO belgesi almada büyük rol oynadığını belirtmektedirler. 

• Casadesus ve Gimenez (2000), işletmelerin alınan kalite belgesiyle birlikte müşteri 
ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilir duruma geldiklerini, bunun da müşteri tatminini 
artırdığını belirlemişlerdir. 

• Hollanda’da yapılan bir çalışmada, kalite standartlarının kullanılmasının işletmelere 
rekabet avantajı getirmekte olduğu, bununla beraber müşteri ve çalışan tatminini de 
artırdığı sonuca ulaşmışlardır (De Vries ve De Jong, 2002). 

• Vloeberghs ve Bellens (1995), Belçika’da yaptıkları araştırmada ISO belgesinin genellikle 
işletmenin iç çevresiyle ilişkili yararlar getirmekte olduğunu, ayrıca ISO’nun işletmeye 
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getirdiği en büyük yarar olan kalite güvencesinin, müşterinin işletmeye olan güvenini 
artırdığını belirtmektedirler. 

• Slovenya’da yapılan bir başka çalışmada, müşteri tatmini ile ISO kalite standartları 
arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir. Çalışmada ISO’nun işletme içi 
uygulamalara getirdiği yenilikler sayesinde müşterilerle iletişim içinde olan çalışanların 
eğitilmesi gibi uygulamalarla müşteri tatminini arttırdığı belirlenmiştir (Piskar, 2007). 

• Barak, Youres ve Froom (2003), tıbbi bir laboratuarda ISO sertifikası alındıktan sonraki 
beş yıl boyunca müşteri şikâyetlerini incelemişlerdir. Sonuç olarak, müşteri şikâyetlerinde 
hafif bir düşüş gözlemlenmesine karşın, haklı bir mazerete dayanan şikâyetlerde %80’lik 
bir azalma olduğu tespit edilmiştir. Aynı yönde yapılan bir diğer çalışmada, Beholz ve 
Koretz (2005), ISO’nun ulaşılabilirlik ve iletişim konusunda yenilik getirmesinin müşteri 
tatminini olumlu etkilediğini dile getirmektedirler. 

• Chen, Shaw ve Han (2007), çalışmalarında ISO’nun müşteri tatminini doğrudan 
etkilediğine dair bir sonuca ulaşamamışlardır. Bunun yanında ISO’nun kaliteyi geliştirmesi 
ve maliyetleri düşürmesinin, müşteri tatmininin artırılmasına yardım edebileceği yorumunu 
getirmişlerdir. 

• Yaya, Marimon ve Casadesus (2011), elektronik bankacılık sektöründe ISO sisteminin 
uygulanmasının müşteri tatminine olan etkisini araştırdıkları çalışmalarında, ISO’nun 
müşteri tatmini ve müşteri sadakatine herhangi bir etkisi bulunmadığını belirlemişlerdir. 
Bunun olası nedenleri olarak ise müşterilerin hesaplarını kendilerinin kontrol etmelerini, 
müşterilerin banka çalışanlarıyla iletişim kurmamalarını ve ISO’nun internet 
bankacılığında performans farkı yaratmamasını göstermektedirler. 

• Terziovski (1995), çalışmasında ISO 9000 ile müşteri tatmini arasında herhangi bir ilişkiye 
rastlamamıştır.  

• Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi Hasta Hakları Birimi (HHB)’ne kalite (ISO 9001) 
çalışmaları öncesi ve kalite çalışmaları sonrasında yapılan başvurular incelenmiş ve toplam 
kalite yönetimi çalışmaları ile HHB’ye yapılan başvurularda, idari yapıdan kaynaklanan 
sorunlarda ve sağlık hizmetlerinden kaynaklanan sorunlarda azalmalar olduğu 
belirlenmiştir. Böylece toplam kalite yönetimi çalışmalarının A.K.Ü. Hastanesinde hasta 
memnuniyetsizliğini azaltıcı etkisi olduğu sonucuna varılmıştır (Karahan, 2009). 

• Kartal hastanesinde yapılan çalışmada, ISO-9002:1994 Kalite Güvence Yönetimi 
dokümantasyonunun yayınlanarak uygulamanın başlamasından hemen önce ve ISO- 
9002:1994 belgesinin alınmasından hemen sonra ayakta tedavi edilen hastalarla 
gerçekleştirilen memnuniyet algısı ölçüm anketlerinin analiziyle memnuniyet algısında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu belirlenmiştir (Dalbay, 2002). 

EFQM’in de aynı ISO gibi müşterilere pozitif etkisi bulunduğu belirtilmektedir. Bu modelle, 
şikâyetlerin azalmakta olduğu ve müşterilerin tekrar sipariş verme oranlarının arttığı 
belirlenmiştir (Saizarbitoria, 2006). Tekstil sektöründe yapılan bir çalışmada da bu yönde 
sonuçlar elde edilmiştir. Kaya (2007), EFQM ile müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin daha iyi 
belirlenebildiğini ve EFQM’in müşteri haklarına önem veren tek kalite yönetim sistemi 
modeli olduğunu belirtmektedir. Yapılan bir yüksek lisans tez çalışmasında ise anket yapılan 
işletmelerin %42,9’unun EFQM’in müşteri tatminini artırdığı yönünde görüş bildirdikleri 
belirtilmektedir (Düzova, 2000). 
5.5. Firma İmajına Etkisi Bakımından 
Tüm dünyada pek çok firma ISO belgesine sahip bulunmaktadır. ISO modelinin tüm 
sektörlerde uygulanabiliyor olması, onun tanınırlığını artması yönünde büyük bir etki 
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oluşturmaktadır (Sangüesa, 2007). Yapılan çalışmalar da göstermektedir ki, kalite belgesi 
alımı firma imajını olumlu yönde etkilemektedir. Belgeli firmaların büyük çoğunluğu, belgeyi 
edinme nedenleri sorulduğunda firma kalitelerini arttırmayı ve müşterilerini memnun etmeyi 
istediklerini belirtmektedirler. Dış baskı, rakiplerin belgeli olması ve reklam ihtiyaçları da 
çoğu firmanın ISO 9001 belgesi edinmesinin ardında yatan gerçek nedenlerdir (Gotzamani ve 
Tsiotras, 2002). 1990’ların ortalarında belgesiz kuruluşların bir takım ihalelere katılamıyor 
oluşu ve ISO 9001 belgesinin bir kalite göstergesi olarak algılanmasındaki artış gibi nedenler 
belgesiz firmaların belgeye ihtiyaçları olup olmadığı konusunda fazlaca düşünmeden belge 
alma baskısı hissetmelerine neden olmuştur (Naveh, Marcus ve Moon, 2004). Bu nedenlerden 
dolayı günümüzde ISO belgesine sahip olmak firmalar için bir ayrıcalık olmaktan çıkmak 
üzeredir. 
EFQM modelinin uygulanması müşteri tatminini attırdığı için firma imajını olumlu yönde 
etkilemektedir (Saizarbitoria, 2006). Düzova (2000) yaptığı anket çalışmasında, EFQM 
uygulayan firmaların %62,9’unun firma imajında iyileşmeler olduğunu belirttikleri sonucuna 
ulaşmıştır. 
5.6. Ürün ve Servis Kalitesine Etkisi Bakımından 
ISO modelinde operasyonlar ve malzeme üzerinde olan kontrol etkinliği arttığı için, kusurlu 
ürün sayısı azalmakta ve son ürün ve servislerin kaliteleri artmaktadır (Saizarbitoria, 2006). 
Koç (2007), yaptığı araştırmada bu yönde sonuçlar elde etmiş ve ISO belgesine sahip olan ve 
olmayan firmalar arasında ürün kalitesi bakımından anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna 
erişmiştir. 4 farklı ülkeden (ABD, Meksika, Hindistan ve Çin) 500 firma üzerinde yapılan bir 
araştırmada ise ISO 9000 belgeli firmalarla belgesi olmayan firmalar arasında kalite yönetimi 
uygulamaları ve kalite sonuçları bakımından önemli bir fark olduğu ortaya konmaktadır (Rao, 
Ragu-Nathan ve Solis, 1997). Fakat bu çalışmayı temel alarak Singapur’daki firmalar 
üzerinde yapılan bir araştırmada ise Rao ve diğerlerinin bulgularının tersine belgeli ve 
belgesiz firmalar arasında kalite yönetimi uygulamaları ve kalite sonuçları bakımından 
herhangi bir farklılık belirlenememiştir (Quazi, Hong ve Meng, 2002). 
EFQM de aynı ISO gibi ürün ve servis kalitesini arttırıcı bir etkide bulunmaktadır 
(Saizarbitoria, 2006). EFQM, çalışanları yaratıcılıklarını kullanmaları konusunda teşvik ettiği 
için firma içinde inovasyon ve iyileştirme faaliyetleri artmakta, bu da ürün ve servis kalitesine 
olumlu etkilerde bulunmaktadır (Kaya, 2007). 
5.7. Departman Bazlı Uygulanabilirliği Bakımında 
Bir kalite yönetim sisteminin departmanlarda uygulanabiliyor oluşu her bir departmanın kendi 
yönetim sisteminin bulunması anlamına gelmektedir. Ayrıca departmanlar fonksiyonel açıdan 
birbirlerinden tamamen bağımsız olmalıdırlar (Sangüesa, 2007). Literatürde sadece sağlık 
sektöründe böyle bir ihtiyaç bulunduğundan bahsedilmektedir. Diğer sektörlerde ise kalite 
yönetim sisteminin bölümlere değil, tüm firmaya uygulanmakta olduğu gözlemlenmektedir. 
Sağlık sektöründe, ISO 9001 modeli daha çok X-ray bölümü, temizlik servisi veya laboratuar 
gibi destek ünitelerinde kullanılmaktadır. ISO’nun önemli üstülüklerinden biri de ayrı 
bölümlere uygulanabiliyor oluşudur. EFQM ise sahip olduğu yapı dolayısıyla departmanlarda 
ayrı ayrı kullanılmaya uygun bir model sunmamakta ve bu tarz uygulamaların işletmede 
karışıklıklara neden olacağı belirtilmektedir. 
5.8. Genel Sistem Bakımından 
Burada genel sistem ifadesi, kalite sisteminin tüm organizasyonu kapsaması durumu anlamına 
gelmektedir. Kullanılış amaçları itibariyle her iki model de genel yönetime yardımcı olmak 
amacını taşımaktadır. Sangüesa (2007), EFQM’in sahip olduğu değerlendirme kriterleri 
itibariyle bu amacı ISO’dan daha iyi gerçekleştirmek olduğunu belirtmektedir. 
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5.9. Bağımsız Bir Kurum Tarafından Kontrol Edilebiliyor Olması Bakımından 
Eğer bir şirketin kalite yönetim sistemi başka bir kurum tarafından denetlenebiliyorsa bu 
değerlendirici kurum, şirketin sahip olduğu kalite yönetim sisteminin gereklerine uyduğunu 
garanti etmektedir. Bu da şirketin kendinden daha emin olarak yola devam etmesini 
sağlamaktadır. ISO 9000 sisteminde işletmenin denetleyici bir kuruluş tarafından onay alması 
zorunluluğu bulunmaktadır. EFQM ise özdeğerlendirmeye dayanan bir sistemdir. Burada 
şirket kendi kendini değerlendirmektedir. Dışarıdan bir değerlendirme ancak EFQM ödülleri 
veya bölgesel ödüller için başvurulduğunda söz konusu olmaktadır (Sangüesa, 2007). 
5.10. Periyodik Kontrol Sistemi Bakımından 
Periyodik kontrol sisteminin bulunması, işletmede uygulanan kalite yönetim sisteminin iç 
kontrol ile ilgili metodolojisinin bulunmasıdır. ISO ve EFQM kalite yönetim sistemlerinin 
ikisi de bu açıdan büyük yararlar sağlamaktadırlar. İki model de kontrol konusunda değişik 
metodolojilere sahip bulunmaktadır. EFQM’de özdeğerlendirme, ISO’da ise iç denetim 
sistemi bulunmaktadır. Özdeğerlendirme (self assessment) ve iç denetim (internal audit) 
arasındaki farklılıklar aşağıda belirtilmektedir. 
• İç denetimde karşılaştırma değişmez standartlarla yapılmaktadır. Özdeğerlendirmede ise 

karşılaştırma sürekli değişen mükemmellik kriterlerine göre yapılmaktadır. 
• İç denetimde, sadece standartlara uygunluk denetlenmektedir. Özdeğerlendirmede ise 

güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları görerek, firmanın kendini geliştirmesine olanak 
sağlanmaktadır. 

• İç denetim nitelikli dış denetçi tarafından uygulanmaktadır. Özdeğerlendirme ise şirket 
içinde eğitimli çalışanlar tarafından yürütülmektedir.  

5.11. Gerçekleştirme Süresi Bakımından 
Gerçekleştirme süresi, bir kalite yönetim sisteminin firma içinde kurulması ve ilk sonuçların 
alınması için geçen toplam süredir. ISO modeli bu konuda büyük bir avantaja sahip 
bulunmaktadır. Uygulamalarda görülmektedir ki, bu model yaklaşık 1 yıl içerisinde firma 
içerisine adapte edilebilmektedir. EFQM ise daha uzun bir süreyi gerektirmekte ve ilk 
sonuçların yakın bir zamanda alınması mümkün olmamaktadır. Bu modeli uygulayacak 
yönetimlerin belirli bir tecrübeye ve olgunluğa sahip olması gerekmektedir.  
 
6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışmada ISO ve EFQM kalite yönetim sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılık taşıyan 
yönler üzerinde durulmaktadır. İlk olarak EFQM’de yer alan dokuz mükemmellik kriteri göz 
önüne alınarak bir karşılaştırma yapılmakta ve karşılaştırma sonuçları Tablo 3’te 
verilmektedir. Sonuçlar göstermektedir ki, birçok EFQM mükemmellik kriterinde ISO 
yetersiz kalmakta, sadece süreçler kriterinde ISO ile EFQM arasında yüksek benzerlik 
bulunmaktadır.  

Tablo 3: EFQM ve ISO modellerinin mükemmelik kriterleri bakımından karşılaştırılması. 
Girdiler Sonuçlar 

Mükemmellik 
Kriteri 

ISO 9001:2000’le 
Benzerlik 

Mükemmellik 
Kriteri 

ISO 9001:2000’le 
Benzerlik 

Liderlik Düşük/Orta Müşterilerle İlgili  Orta 
Politika ve Strateji Orta Çalışanlarla İlgili  Düşük 

Çalışanlar Düşük Toplumla İlgili  Hiç 
İşbirlikleri ve Çalışanlar Düşük /Orta Temel Performans  Düşük 

Süreçler Yüksek   
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İkinci olarak ISO ve EFQM kalite yönetim sistemleri çeşitli unsurlara olan etkileri 
bakımından karşılaştırılmaktadır. Her ne kadar ISO müşteriler, firma imajı, ürün kalitesi, 
faaliyetlere olan olumlu etki gibi konularda büyük yararlar getiriyor olsa da bu etki EFQM 
sisteminin yaratmakta olduğu etkiden daha düşük düzeylerde kalmaktadır. Karşılaştırma 
sonuçları Tablo 4’de verilmektedir. 
Tablo 3 ve Tablo 4 birlikte incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşmak mümkün olmaktadır. 
• ISO, çalışanlar unsuruna düşük hassasiyet gösterdiği için literatürdeki çalışmalarda 

ISO’nun çalışanlar üzerinde herhangi bir etki yaratmadığı tespiti bulunmaktadır. Bunun 
aksine EFQM’de yer alan çalışanlara yönelik vurgu, çalışan tatminini arttırıcı bir etken 
konumundadır. 

Tablo 4: EFQM ve ISO modellerinin çeşitli kriterlere göre karşılaştırılması. 
Kriterler EFQM ISO 

Faaliyetlere Etkisi   

Ekonomik Sonuçlara ve genel performansa Etkisi   

Çalışanlara Etkisi   

Müşterilere Etkisi   

Firma İmajına Etkisi   

Ürün Kalitesine Etkisi   

Departmanlarda Uygulanabilmesi   

Genel Sistem   

Bağımsız Bir Kurum Tarafından Kontrol   

Periyodik Kontrol Sistemi   

Sosyal Sorumluluk   

Gerçekleştirme Süresi   

Kalite Maliyetleri   

Üretim Miktarına Etkisi   

• ISO’daki süreç odaklı yaklaşım, faaliyet sonuçlarını olumlu yönde etkilemektedir. 
• EFQM’deki geniş içerik nedeniyle bu kalite yönetim sisteminin gerçekleştirilmesi uzun bir 

süre gerektirmektedir. ISO ise genel olarak işletme içi süreçlere odaklandığı için kısa 
zamanda organizasyona adapte edilebilmektedir. 

• EFQM tüm işletmeye yönelik yenilikler getirdiği için genel olarak genel işletme 
performansını ve finansal performansı arttırmaktadır. Bunun yanında ISO ağırlıklı olarak 
işletme içi süreçlere yenilik getirdiği için taktiksel performansı arttırmaktadır. ISO’nun 
finansal performansı ve işletme performansını arttırdığına yönelik görüşler olmasına 
rağmen, son yıllarda işletme performansına etki etmediği görüşü de yaygınlık kazanmaya 
başlamıştır.  

Şimdiye kadar yapılan araştırma sonuçları göstermektedir ki ISO, kalite yolculuğuna yeni 
başlayan işletmelere mükemmellik yolculuğunda iyi bir temel sağlamaktadır. Mükemmellik 
Modeli ise oluşturulan bu temel üzerine inşa edilmektedir. Türkiye’deki başarılı uygulama 
örnekleri de göz önüne alınacak olursa kalite yolculuğuna yeni başlayan işletmeler için 
öncelikle ISO Kalite Yönetim Sistemini önermek mümkündür. İşletmede bu sistemin başarılı 
bir şekilde yaşama geçirilmesinin ardından EFQM Mükemmellik Modeli için gereklilikler 
oluşmaya başlamaktadır.  
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Literatür incelendiğinde ISO ile ilgili çok sayıda çalışmaya rastlanırken EFQM ile ilgili sınırlı 
sayıda çalışmaya ulaşılabilmektedir. Bunun olası nedeni ise ISO kalite yönetim sisteminin 
EFQM’den daha yaygın olarak kullanılmakta olmasıdır. Bu bakımdan EFQM ile ilgili 
çalışmaların sayıca artması, EFQM-ISO arasındaki farkların anlaşılmasının sağlanması 
açısından önem taşımaktadır. Yine bu çalışmanın sonuçları doğrultusunda ileriye yönelik 
olarak aşağıdaki iki konu üzerinde çalışılması mümkün görülmektedir.  
• Hazırlanacak bir anket ile Türkiye’deki işletmelerin kalite belgesi sahipliği durumu ortaya 

konulabilir ve model karşılaştırmaları bu anket sonuçları doğrultusunda gerçekleştirilebilir. 
• Literatürde yeterli sayıda EFQM inceleyen çalışma bulunmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle 

gelecekte EFQM mükemmellik modelinin incelendiği çalışmaların yeterli sayısal çoğunluk 
ve içeriğe sahip olması durumunda model karşılaştırmaları güncelleştirilmelidir. 
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MESNEVÎ’DEKİ NEFİS KAVRAMININ FREUD VE DİN PSİKOLOJİSİ 
BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRMESİ 

 

Dr. Musa KAVAL1 

Öz 

Nefis, diğer dinlerde olduğu gibi Kur’ân-ı Kerim’de de birçok âyete konu edilmiştir. 
Kutsal Kitaplar, ahlak öğretileri ve felsefi araştırmaların muhatabı olan insanın, kuşkusuz 
temel sorularından biri kendini tanıyıp, varlık amacını anlamlı kılması olmuştur. Kur’an 
âyetleri başta olmak üzere İslâm literatürünün büyük çoğunlu nefsi; “insanın kötü, içsel istek 
ve dürtüleri” olarak tarif etmiştir. Bu yüzden onun istekleri ve arzularının tersine hareket 
ederek insan, kendini gerçekleştirmelidir. İslam literatüründe ilk dönemlerden itibaren önemli 
bir konu olan “nefis” ile ilgili olarak Batı’da çağdaş psikoloji biliminin öncüsü başta Freud 
olmak üzere “kişilik-benlik” kavramı üzerinden teoriler geliştirilmiştir. Bu çalışmamızda 
Mesnevî’yi merkeze alarak psikolojik teoriler ışığında nefis ile ilgili bilgi vermeyi amaç 
edindik.  

Anahtar Kelimeler: nefis, Mesnevî, Mevlânâ, Freud, Gazâlî 

 

EVALUATION OF THE CONCEPT OF LOVER SELF IN RUMI’S MESNAWI IN 
FREUDIAN AND RELIGIOUS PSYCHOLOGY 

Abstract 

“Lover self” is subjected in many Qur’an verses like other religious. Surely as a 
addressed being of Holy Books, ethical teachings and philosophical researches man’s main 
guestions are related with himself and getting a notion his being. Most of Qur’an verses and 
other in religious literature define the lover self; “person’s inner evil desires and psych”. So 
people must realize himself by acting contrast to lover self’s wishes and desires. Freud, as a 
forerunner of contemporary psychology developed some theories on individuality which has 
been an important subject of Islamic literature. In our study we try to give information about 
the flesh by stating Mesnawi at the center of the study under the light of psychological 
theories. 

Key words:  lover self, Mesnawi, Rumi, Freud, Gazzali 

                                                 
1 Düzce Anadolu Lisesi, kavalmusa@hotmail.com  
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Giriş 

Arapça kökenli bir kelime olan nefis; “ruh, bir şeyin kendisi, akıl, insan bedeni, ceset, 

kan, azamet, arzu ve kötü istekler” gibi anlamlara gelmektedir. Tasavvufî olarak, "kendisinde 

irâdî hareket, his ve hayat kuvveti bulunan latif buharlı bir cevher" şeklinde tanımlanır. Ayrıca 

kötülüğü emreden manasında da kullanılmıştır. (Bakara, 2/235; Al-i İmrân, 3/61; Tevbe, 

9/118; Haşr, 59/19; Nisâ, 4/79;  En’âm, 6/93; http://tr.wikipedia. org/wiki/Nefis) 

Bu tanımlardan anlaşılacağı üzere “nefis” başlı başına kötü bir mana içermemektedir. 

İslam ve tasavvuf klasiklerinde nefsin, salt kötü ve tamamen yok edilmesi gereken insani bir 

yön olmadığını, hatta “kalp, ruh, can, beden” gibi kelimelere karşılık gelecek tarzda çok yönlü 

olarak ifâde edildiği görülür. 

Kelamcıların çoğu “nefis” ve “ruh”un aynı olduğunu ifâde ederler. (Abdülhamid, 

1978,s.18) Onlara göre nefes alma manasına gelen nefis, esinti, rüzgâr anlamına gelen “ruh”un 

hayat soluğu, nefes alması demektir. Kısacası bedene bağımlı olmayan ruh, bedene girerek, 

canlı organizma ile birleşerek ruha nefes alan anlamına gelen “nefis” olur. (Ateş, 1995, s.159)  

Muhatabı insan ve amacı insanı dünya ve âhiret saadetine götüren yolda kılavuzluk 

olan Kur’ân-ı Kerim, insana önce kendini tanıması için nefis ile alakalı yüz, türevleri ile 

birlikte iki yüz doksan sekiz âyet sunmaktadır. (Nisâ,4/135; Tâ-Hâ, 20/15-16; Bakara, 2/235; 

Furkân, 25/43; Kasas,  28/48-51;  Al-i İmrân, 3/61; Rûm, 30/29; Tevbe, 9/118; Sâd, 38/26; 

Haşr, 59/19; Nisâ, 4/79; Câsiye, 45/23;  En’âm, 6/93; Muhammed, 47/14; http://www. 

erdemyolu.com) Hatta bir âyette nefsin, Allah’ın kendisini de ifade ettiğini görüyoruz. 

(En’am, 6/12) Bunun yanında nefis, “insanın kendisi, kalp, gönül,  kişinin iç âlemi, ruh, 

vicdan, niyet, iyi-kötü arzuların kaynağı gibi anlamlarda kullanılmıştır. Buradan hareketle 

Râzî, nefsin mutlak manada kötü olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eder. (Râzî,1993, c.II, 

s.34) Zaten “Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene 

yemin ederim ki…” (eş-Şems,91/8-9) ayet-i kerimesi nefsin iki yönüne işaret etmektedir.  

Bu bilgiler ışığında tasavvuf erbâbının, nefisten kastının “bedenin aşırı ve uygun 

olmayan istekleri” olduğunu, yani kelimenin lügât manasından ziyâde seyr-i sûlük sürecindeki 

kötü rolüne dikkat çekmiş olduklarını söyleyebiliriz.  Zira nefis, insan yaşamının devam 

etmesi için gerekli güdülerin kaynağı olmasına rağmen “Ben nefsimi temize çıkarmam: çünkü 

nefis, Rabbimin merhameti olmadıkça kötülüğü emreder…”( Yusuf,12/53) âyeti mûcibince 

genelde kötüye meyillidir. Gazâlî de “Senin en büyük düşmanın seni kuşatan nefsindir.” 
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hâdisini işaret ederek sufîlerin, nefsin genellikle kötü vasıflarını kast ettiğini ve onunla 

mücadele edilmesi gerektiğini söyler.( İhya,III,31)  

Kâmil insan olabilmek için en zorlu düşman olan nefis, Mesnevî’de geniş şekilde ele 

alınan konulardan birisidir. Mevlânâ’nın nefis üzerinde bu denli durmasının en büyük sebebi 

kendi ifadesi ile onun en büyük put olması gerçeğidir. (Mesnevi, I,b.772.) Şöyke ki: “Nefis 

putların anasıdır. İnsanların yaptıkları put yılan ise nefis ejderhadır. İnsanların elleriyle 

yaptıkları putlar kırılır, yok edilir ama nefis her dâim kıvılcım üretmeye meyilli çakmak 

gibidir. Put kıvılcımdır, nefis ise çakmak. Kıvılcım çıkarma su ile söner ama taş ve demirden 

olan çakmak su ile sönmez.” (Mesnevî, I,b.773-4.) 

Batı’da psikolojinin önemli isimlerinden Fromm da, Mevlânâ’nın ifadesine benzer 

şekilde insanın, hayvanları, ağaçları, putları, taşları, karizmatik bir lideri, kutsal bir şahsiyeti, 

milletini (kavmini), sınıfını, partisini, parayı ve başarıyı tanrılaştırabileceğini söyler. Bunun 

temel nedeni olarak da aklın yetkin ya da silik kullanılması gösterir. (Fromm,1991,45)  

 

Nefsin Mahiyeti ve Akıl ile ilişkisi 

Mevlânâ, aklın karşıtı ve düşmanı olan nefsin, iyi insan için de kötü insan için de 

elzem olduğunu ifade eder. (Mesnevî,I, b.2618) Çünkü nefis, bedenin sağlığı, neslin ve dünya 

düzeninin devamı için gerekli güdüleri barındırır. Öte yandan insan çoğu zaman nefsin bitmek 

tükenmek bilmeyen ilkel ve acil isteklerini dengelemekte zorlanır. Bu nedenle nefis ve akıl 

donanımından müteşekkil insan kendi içerisinde dâimi bir iç savaş vermektedir. (Mesnevî, IV, 

b.2718-9)  Dışa dönük yansımaları da olan bu iç çekişmede nefis daha baskın çıkmaktadır. 

Çünkü nefis kendi evinde yani bedende savaş vermektedir. (Mesnevî, III, b.2558) Aynı şekilde 

Mekkî de onun topraktan yaratıldığı için toprakla ilgili olduğunu, yâni alçak ve maddî şeylere 

ilgi gösterip, meylettiğini söyler.( Kutu'l – Kulub, 2003, s.254)  İnsanın da topraktan yaratılmış 

olduğu gerçeğinden hareketle nefisle yaratılış itibarıyla bir ünsiyeti olduğu görülebilir. Bu bağ 

insanın yaşamı boyu devam edip gitmektedir. Zira insanın yaşamını sürdürebilmesi için 

tükettiği gerek bitkisel, gerek hayvansal gıdaların kaynağı da topraktır. Nefsin önemli 

silahlarında birinin de “yeme şehveti”nin olması bu bağlamda önemlidir. Gazâlî de insanı, 

beslenmesi ve çoğalması açısından toprağın ürünü olan bitkiye benzetmektedir. (İhya, IV, 21) 

Dolayısıyla nefsin, beden ile yaratılıştan gelen yakınlığı ölümüne kadar birçok alanda doğal 

olarak devam etmektedir. Bu nedenle Mevlânâ’nın dediği gibi nefsi, insanın iç âleminde pusu 
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kurmuştur. (Mesnevî, I, b.906) Nefsin sahip olduğu sürekli ve çok yönlü istek ateşinin, 

cehennem ateşinin hararetinden geri kalır yanı yoktur. Nefis, yedi denizi de içse harareti 

azalmaz. (Mesnevî, I, b.1375-6)  

Nefis, hevâ ve heveslerini bedenin tabii döngüsel duyuları aracılığıyla gerçekleştirir. 

(Nurbakhsh, 1992) Mevlânâ, bu gerçeği Hz. Davud ile öküz sahibinin kıssasında, nefsine 

uymuş insafsız bir zâlimin bencelliği ile anlatır. (bkz.Mesnevî, III,b. 2468-71.) Hikâyede 

nefsinin istekleri doğrultusunda hareket eden kişi bir süre sonra kendi yaptığı zulmü unutur. 

Çünkü nefsine merhamet eden kişi, başkalarına merhamet etmez. (Zeynü’d-dîn, 1988, s.129) 

Aslında zulmedenler Kuran-ı Kerim’de buyrulduğu üzere “bilgisizce” nefislerinin arzularına 

uyduklarından ötürü aklî melekeler açısından da marazlıdırlar. (Rûm, 30/29)  Belki de bu 

yüzden Hz. Davud’un hikâyesindeki zâlim gibi kendi yaptıkları ile kıyaslanamayacak kadar 

ehemniyetsiz bir haksızlığa maruz kaldıklarında vaveyla koparırken kendi yaptıklarını hiç 

düşünmezler. Eğer insanın aklı, nefsin güdümde olan duygulara galip gelebilseydi alçaltıcı 

eylemler yerine faziletli davranışlar sergilerdi. (Gazâlî, Mizanu’l-Amel, s.138.) Dolayısıyla 

kendisine tâbi olunan nefis, insanın zamanla değer yargıları, bakış açısı ve etik değerlerinin 

değişmesine neden olmaktadır. Böyle psiko-sosyal hastalıkların önüne geçebilmek için 

Mevlânâ, nefsi geride, aklı ileride tutmanın gerekliliğini salık verir. (Mesnevî, II, b.1857) 

Gazâlî, akıl ile nefis arasındaki ilişkinin avcı ile biniti arasındaki bağa benzetir. Eğer 

avcı mahir olup atı doğru yönlendirir ise avını yakalar. Ancak avcı kabiliyetsiz, at da serkeş 

olur ise bırakın avı yakalamayı, avcı yolunu dahi kaybeder. (İhya, s.18) Benzer bir ifade ile 

Mizanu’l-Amel adlı eserinde Gazâlî, insanın eylemsel gücünün akla bağlı olarak hareket 

ettiğinde sükûn bulup fâziletli davranışlar; şehvete boyun eğdiğinde rezil davranışlar 

sergileyeceğini söyler. (Mizanu’l-Amel,s.138.) 

Mevlânâ’nın kast etmiş olduğu akıl, Freud’un kişilik kuramında yaklaşık olarak “ego” 

ya karşılık gelmektedir. Ego, kalıtsal ve içgüdüsel istek ve arzular içeren “id”in hemen tatmin 

edilmesi beklenen ilkel ve hayvanî güdülerinin uygun zaman ve fırsat dâhilinde 

gerçekleşmesini sağlar. Ego, id’in hazlarını doyurulması için “gerçeklik ilkesi”ni kullanarak 

tatminini bir plan dâhilinde sağlamaya çalışır. (1955)  

Spinoza, insanı iyi davranışlarda bulunmaktan alıkoyan en önemli unsurun tutkular 

olduğunu söyler. Ona göre insan akıl aracılığıyla tutkularına egemen olmalıdır. Hayatını akla 

göre şekillendirip, bütün gücü ile gereksiz tutku ve kinlerin üstüne yükselerek erdemli olmaya 
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gayret etmelidir. (Weber, 1998, s.238.) Aristoteles de aslında yüzyıllar önce “istek ve 

duyumun hayvan ruhunun iki temel özelliği” olması sözüyle “id”e işaret etmiştir. Aklın ve 

ilmin insan ruhuna özgü olduğunu, dolayısıyla aklın insanın ontolojik ayrımı olduğunu 

söylemiştir. (Gökberk 1990, s.87.) Bu düşüncenin tezahürü olarak çeşitli şekilde insanın, 

düşünen hayvan olduğuna imada bulunan birçok söze rastlarız. 

Sûfîler de benzer şekilde nefsi; “bütün yerilmiş sıfatların kendisinden neşet ettiği rûh-i 

hayvânî” olarak tanımlamışlardır. (Râzî, 1363, s.174) Nefis, insandaki kötü huyların kaynağı 

olarak görülmüştür. (Sühreverdî, 1990) Bu husus âyette de aşikâr olarak görülmektedir; “Ben 

nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis dâima kötülüğü emredicidir.” buyrulmuştur. 

(Yûsuf, 12/53.)  Bir başka âyette ona uyarak kendini kirleten insanların hüsranda olacağı, onu 

arındıranların ise kurtuluşa erecekleri buyrulmuştur.( Şems 91/9-10.) Dolayısıyla insan, tabii 

olan zaaflarına rağmen diğer yönüyle de dünyadan sıyrılıp ruhî âleme ulaşabilme kabiliyetine 

de sahiptir. (Ibn Hâldun, 1988, s.244) Çünkü bir anlamda nefse karşı verilen savaş, insanın 

irâde ve ahlâkının mükemmelliğe ulaşması ve Allah’a yakınlaşmasını engelleyen mâsivâdan 

kurtulma işidir. (Ibn Haldun, 1998, s.48)  

Hz. Peygamber’de nefsin şerrinden Allah’a (c.c.) sığınmıştır. (Buhârî Edeb:107, 

Müslim Birr:106) O, insanın en azılı düşmanı olduğu için dikkat edilmesi tavsiye edilmiştir. 

(Aclûnî, I,no:143) Cehennemin nefse hoş gelen şeylerle donatıldığını âkibeti gören, faziletli 

insanlar bilmektedirler. (Buhârî Rikak:28, Ebû Dâvûd Sünnet:22, Tirmizî Cennet:21;  Mekkî, 

I,s.193.) Onlar, nefislerini tanıdıkları içinde, ona kızarak, ona karşı savaşa tutuşarak (Mekkî, I, 

s.389)  huzura kavuşurlar. (Mekkî, II, s.275.)   

“Haz ilkesinin” savunucusu Freud ise Mekkî’nin aksine insanın mutluluğu “id”in 

isteklerinin bastırılmaksızın tatmini ile elde edileceğini savunur. Çünkü Freud’ün tezine göre 

bastırılmış duygular kişide huzursuzluğa hatta ruhsal hastalıklara neden olmaktadır.(Yaşamım 

ve Psikanaliz) 

 

Nefsin Hileleri 

Nefis, insanı aldatırken çoğunlukla insanın farkında bile olmadığı, genetiğine 

kodlanmış uyum sağlayabilme, alışkanlık edinebilme, güzeli, tatlı olanı, kolayı, rahatı sevme 

ve onlara bağlanma gibi eğilimlerini kullanır. Bu nedenle insanın nefsi var olduğu sürece 

kötülük yapmaya potansiyel aday demektir. Çünkü “büyük cihad”ın zorlu düşmanı nefis; 
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devamlı put üreten, her daim akan bir pınardır.(Mesnevî, I,b.775.) Bir taş parçası yüzlerce 

testiyi kırar ama pınarın suyu durmadan kaynar, taş ona kâr etmez. O yüzden putu kırmak 

kolaydır ama nefsi küçük görmek büyük hatadır. Zira nefsin her an hileleri vardır. Her bir 

hilesinde yüzlerce Firavun, yandaşları ile birlikte helâk olmuştur. Bu yüzden nefisten, Hz. 

Musa’nın Allah’ına iltica etmek gerek. (Mesnevî, I,b.776-81.) Aksi halde Cüneyd-i 

Bağdadî’nin (ö. 297/909) dediği gibi çok güçlü olan nefsin isteklerine uymak ileride küfrün 

esası olacaktır. (Hucvirî, 1982, s.313) Çünkü tatmin edilmiş nefis,  zâlim ve nankör olan 

insanın (İbrahim, 14/34) farkında olmadan kendi içinde tapındığı bir varlık olabilir (Furkân, 

25/43) ve sonunda insanın helâkına yol açabilir. (Tâ’hâ, 20/16) Yine Kasas Sûre’sinde 

“…Kim, Allah’tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna uyandan daha 

sapıktır.” (Kasas, 28/50) buyrularak nefsine uyanların en aşağı sevide oldukları 

bildirilmektedir. 

Bu denli büyük bir tehlikeye gebe olabilen nefse karşı mücadele etmeyi Hz. 

Peygamber, “büyük cihâd” olarak nitelendirmiştir. (Râzi, XXIII, s.72.) Mevlâna da, Hz. 

Paygamber’in sözlerini hatırlatarak nefsi; doymak bilmeyen cehennem ateşinin bir parçası 

olarak görür. (Mesnevî, I,b.1373-9.) Hakk, cehennemin üstüne Lâmekân âleminden ayağını 

koyması ile onu sakinleştirir. Dolayısıyla nefsi öldürecek ayak da ancak Hakk’ın ayağıdır. 

(Mesnevî, I,b.1381-9.) Bir başka beyitte Mevlânâ, şehvetin ateşini ancak din nurunun, Allah 

nurunu söndürebileceğini ifade eder. (Mesnevî, I, b.3700) Çünkü nefsin her bir mertebesi bir 

şehrin kalesi gibidir. (Şeyh Hâlid, v.21-26.) Müslüman’a düşen bu savaşta, onun her dediğinin 

zıddını yaparak, lâyık olduğu şekilde onu kendi kalesinde tutsak etmektir. (Attar, 2006, b.227.) 

Bu savaşın diğer bir zor tarafı bir kere galip gelindiğinde sona ermiyor olmasıdır. Mevlâna’nın 

belirttiği gibi bu mücadele her an ve bir ömür sürmektedir. Bu bağlamda her ferdin nefsi 

aslında bir Firavun’dur. (Mesnevî, IV,b.3621.) Eğer insan, Firavun’un fırsatlarına sahip olsa 

nefsi, Firavun’unun ateşini alevlendirdiği gibi onunkini de alevlendirir. (Mesnevî, III,b.970-5.) 

Mevlânâ konu ile ilgili olarak şunları söyler: “ …nefis, soğukta donmuş ejderha gibidir. Güneş 

çıkıp hava ısınınca Firavun gibi neler yapmaz?... O yüzden her nefsin eline fırsat geçse 

yüzlerce Musa’nın ve Harun’un yolunu vururdu. Ona bu imkânı vermemek için, o donmuş 

ejderhayı şehvet güneşinden uzak tutmak gerek.” (Mesnevî, III,b.1053-60.) 

Freud’un tarif etmiş olduğu “id” kalıtsal olarak gelen doğuştan var olan eğilimlerin ve 

içgüdülerin tümü olduğu fikri, nefsin insanın doğasında son nefese kadar canlı kalması ile 
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örtüşmektedir. Ruhsal enerji diğer bir ifade ile hayat enerjisinin kaynağıdır. Yani insanın 

doğumundan ölümüne kadar yaşamının her anında içinde barındırdığı bütün dürtü ve 

güdülerin menbâıdır. Bu dürtü ve güdüler hemen tatmin isteyen ilkel ve hayvanî haz 

duyumlarıdır. ”Senin en büyük düşmanın seni kuşatan nefsindir.” hadis-i şerifi, insanın 

fizyolojik ve psikolojik doğasında nefsin etkisine işaret etmektedir. Dolayısıyla Freud’un “id”i 

bu manada tasavvuf erbabının ifade ettiği nefis, insanın içinde taşıdığı düşmanıdır. 

Bunun yanında Mevlânâ’nın, insan nefsinin, onun sahip olduğu fırsat ve imkânlara 

sahip olduğunda Firavunlaşacağı fikri Freud’un “Uygarlığın Huzursuzluğu” adlı kitabında 

doğrulanır. Çünkü Freud, insanın uygarlık sayesinde elde ettiği imkânlar ile daha fazla 

kazanım ve donanım elde ettiğini söyler. Sahip olunan imkânlardan dolayı insanın kendini 

neredeyse ilahlaştırdığını ifade eder. Bu nedenle insanı “protezli tanrı” olarak tanımlamayı 

tercih etmiştir. Fakat burada ciddi bir sorun vardır. Gelişmiş yardımcı uzuvları olan insanın bu 

özelliği doğal değildir. Doğal olmayanın da her zaman risk taşıma ihtimalinden dolayı insan 

sahip olduğu güçleri başına dert açmakta, insanı mutsuz etmektedir. (1999, s.50) Dolayısıyla 

Freud gelişmiş imkân ve donanımlara sahip olan insana dair Mevlânâ’nın ifadesi ile 

Firavunlaşmış nefislerin yıkıcılığı noktasında aynı düşünceyi ortaya koymuştur diyebiliriz. Bu 

düşünceden hareketle Freud’un “haz ilkesi” kendi ifadesi ile örtüşmüyor izlenimi vermektedir. 

Zira teknolojinin imkânları ile daha fazla doyum sağlayıp daha mutlu olması beklenen insan 

aksine kendine yabancılaşarak, mutsuzlaşarak teknolojinin yıkıcı etkisine maruz kalmaktadır. 

(1999, s.48) 

Mevlânâ, nefsin, insana güzel ve temiz olan din kanalı ile de sokulmaya çalıştığını 

söyler. “Namaz kıl, oruç tut” dese dahi onunla meşveret edilmemesini tavsiye eder. Çünkü 

nefis, hayırlı olanları kullanarak da kişiye hile kuracaktır. (Mesnevî, II, b.2275-6) O, insanın 

hep aleyhine çalıştığı için işleri aslında daima hayrın ters istikametine yönelmiştir. Bu nedenle 

insanlar, peygamberlerin vasiyet ettiği gibi nefsin isteğinin zıddını yapmalıdır. (Mesnevî, 

II,b.2266-7) 

Nefsin, insana uzanan önemli damarlarından biri şehvettir. Tasavvufî literatürde 

şehvet; insanın çok istek duyduğu, arzuladığı her şeyi ifâde eden, şiddetli bir özlem demektir. 

(Cebecioğlu, 2004) Bunlardan biri yemek yeme arzusudur. Mevlânâ nice kuş ve balığın bu 

boğaz yüzünden insanın avı olduklarını söylemiştir. (Mesnevî, III,b.1693-5.) Konu ile ilgili bir 

hikâye anlatır. Bir gün Bayezid-i Bestâmi namaz kılma niyetinde bir tembellik hisseder. 
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Sebebini biraz düşündükten sonra fazla su içmenin neden olduğunu anlar. Şehvetini kırmak 

için tam bir yıl su içmemeye karar verir. Fakat bir başka şeyh kendindeki yeme şehvetini 

Bayezid gibi terbiye edemediği için boğazı yüzünden elini kaybeder ve halk arasında “Şeyh-i 

Akta” (eli kesik şeyh) olarak tanınır. (Bkz. Mesnevî, III,b.1700-4.) Hülâsa sâlik, şehvetini 

yemeden içmeden kestiğinde, şehvet üstün aklın cihetine düşer, orada yer tutar. Mevlânâ bu 

gerçeği bahçıvanın, bir ağacın kötü, marazlı dalları budayıp onların yerine gür ve düzgün 

dalların boy vermesine vesile olmasına benzetir.(Mesnevî, VI,b.1123-4.)  

Gazâlî ilk insan Adem Aleyhisselam ve eşi Havva Anamızın “yeme şehveti” yüzünden 

cennetten, zillet ve yokluğun yurdu olan dünyaya sürgün edildiğini söylemiştir. Devamında 

Gazâlî diğer bütün şehvetlerin kaynağı, maddi ve mânevi hastalıkların yuvası olduğunu 

belirttiği “mide şehvetine” uyan Adem Aleyhisselam’ın zürriyetinin çoğunun azap yeri olan 

cehenneme gideceğini belirtmiştir. (İhya, s.153) Sultan Veled de beslendiği iki ana kaynaktan 

biri olan yeme ve içme sayesinde nefsin, ejderha kesileceğini ve sonunda sahibini de 

sokacağını, kâfirler gibi onu cehenneme çekeceğini söyler. (Sultan Veled, 1976, s.11)  

Mevlânâ, boş midenin ilâhlık iddiasında bulanamayacağını, fakat dolu midenin, 

şeytanın pazarı olabileceğini dillendirir. (Mesnevî, VI,b. 4726-8.) Onun, Şeytanın pazarı 

olabileceği şu âyetten anlaşılmaktadır: “Eğer Allah kullarına bol rızık verseydi, yeryüzünde 

taşkınlık eder, azarlardı.” (Şuârâ, 42/27.) Bu bağlamda Allah’ın gazabına uğrayan Ad (Şuârâ, 

132-14.) ve Semud (Araf, 73,74.) kavimleri de bol nimetler içerisinde yaşamış oldukları 

bilinir. Dolayısıyla Eşrefoğlu Rumî’nin dediği gibi nefsin aç bırakılmadıkça Rabb’e mutî 

olmadağını ve kulluğa bel bağlamadığını anlıyoruz. (1997) Bu gerçeği Attâr şu beyitlerle ışık 

tutar: “Kim ki düşman beslemiş, yapmış hata. Pis nefis emrinde olmak öyle ya.” (Attar, b.394) 

Fakat, “onu yemeden içmeden kesti mi, şehvet yüce akıl cihetine düşer, oradan baş gösterir.” 

(Mesnevî, VI,b.1123.) Çünkü azığı azaltıldığında Firavun olan nefsin azgınlığı dizginlenmiş 

olur. (Mekkî, II, s.321.) Dolayısıyla eski kâfirliği aklına gelmez. (Mesnevî, IV, b.3621.)  

Gazâli, İhya adlı eserinde açlığın maddi ve mânevi yararlarını maddeler halinde ele 

alarak tafsilatlı bir şekilde anlatmıştır. Örneğin açlığın, uykunun azalarak daha fazla ibâdet 

edilmesine, ibâdetlerden ve zikirlerden daha fazla zevk alınmasına, tuğyan, gaflet, şımarıklık, 

taşkınlık ve arsızlıktan men ederek kalbin saflaşmasına, şuurun açılmasına vesile olduğunu 

söyler. (2002) İslam dünyasında yüzyıllar önce dile dökülmüş bu hakikat bilimsel olarak da 

ortaya konmuştur. Çok yakın geçmişte Amerika’da yeme, içme alışkanlığı üzerinde araştırma 
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yapılır. 70-89 yaşları arasında 1.250 kişi üzerinde yapılan araştırmada testler sonucunda fazla 

yeme, içme alışkanlığı olan kişilerin, bunamaya neden olan hafif bilişsel bozukluğa yakalanma 

riskinin az yiyenlere oranla iki kat fazla olduğu tespit edilmiştir.(Zaman, 14 Şubat 2012)  

“Nefsin isteklerini kesmek, asgariye indirmek, ona zor gelen şeyleri yaptırmak” 

(Serrâc, s.513.) olan riyâzeti, sâlik önce kolay işlerle başlamak sûretiyle giderek zorlaşan 

uygulamalardan sonra zamanla bir noktaya ulaştırır. Attar kendisini on iki yıllık riyâzet ile 

başladığı ve uzun yıllar süren nefis savaşının sonunda, kötülüğe yönelten nefsin cenaze 

namazını kılarak nasıl kurtulduğunu anlatır. (Attar, 2002, I, s. 177.) Mevlânâ, sâlike, rûhî 

yükselişin önemli basamağı olan açlığı tavsiye eder; “…Sen de yavaş, yavaş kendini gıdadan 

kesmeye çalış vesselâm.“ (Mesnevî, III,b.40-9.)  Dikkat çektiği gerçeği uygulayan 

Mevlânâ’nın kendisi de oruç tutmaktan zayıf ve sap sarı bir çehreye sahipti. (Can, 2003, s.96) 

Hatta riyâzet için ağzının tatlı suyunun bile boğazından geçmemesi ve nefsine tat vermemesi 

için helile* çiğnerdi. (Araz, 1975, s.180) 

Freud’un “haz ilkesi”ni oluşturan birincil fiziksel içgüdülerden yemek yeme ihtiyacı 

insanın fizyolojik ve ruhsal yaşam dengesi için doyurulmalıdır. Ancak Freud fazla yemenin 

beden ve kişilik üzerindeki etkilerine değinmemiştir. Mutasavvıflar, bedenin ayakta 

kalabilmesi için gerekenden fazla yemek yemenin başka nefsâni marazlara yol açacağını ortak 

bir dille ifade etmişlerdir. Freud da “id”in fazla enerji birikiminin organizmada gerilime neden 

olduğunu ve onun, bu duruma katlanamadığı söyler. Bu gerilimden kurtulmak için de id 

birikmiş enerjiyi bir an önce boşaltmak ister. Bu nedenle “id” in tatmin edildikçe daha fazla 

enerji biriktireceği ve dolayısıyla boşaltım için yeni yeni alanlara yöneleceği ortadadır. İd’in 

ilkel ve hayvani dürtülerin tatmini için çaba sarf ettiğinden hareketle kötü ve ahlâki olmayana 

yöneleceği tahmin edilebilir. Bu bağlamda Freud’un tezi bir manada mutasavvıfların enerjinin 

hammaddesi olan fazla yemek yemenin diğer ruhi hastalıklara sebep olduğu düşüncesini 

destekler mahiyettedir. Fromm da “insan yalnızca karnının doyması için yaşamaz” sözünün 

gerçekliğinden yola çıkarak insanın enerjisini üst bir amaca yöneltmesi gerekliğine değinir. 

Çünkü bunu yapmaz ise düşük bir amaca yönelir, gerçekmişçesine ona sarılır. Ona göre insan 

iyi ya da kötü, yüksek ya da alçak, yaratıcı ya da yıkıcı din biçimleri ya da dünya görüşleri 

arasında bir seçim yapmak durumundadır. (Fromm,1991,48) 

                                                 
* Hindistan Eriği olarak bilinir. Çeşitleri vardır. Tadı acı bir bitkidir. Mevlânâ’nın, nefsine tat vermemek için 
helilenin acılığı ile ağzını acılaştırırdı. Bkz.Ahmed Eflâki, Ariflerin Menkıbeleri Şark İslam Klasikleri, M.E.B., 
s.29. 
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Fromm’un bahsettiği nefsin alçak değerlere yönelmesini Mevlânâ çok önceden dile 

getirmiştir. Mevlâna şehvetin, insan benliğinde oluşan kibrin ve kinin de kök salmasına neden 

olduğunu söylemiştir.(Mesnevî, II,b.3458.) Mevlânâ bu durumu şöyle izah eder; “Kötü huy, 

âdet edindiğinden dolayı sağlamlaşır, yerleşir. Seni ondan vazgeçirmek isteyene kızarsın. 

Toprak yemeye alışırsan kim seni bundan menetmeye kalkışırsa onu düşman sayarsın. Puta 

tapanlar, bu tapmayı huy edindiklerinden men edenlere düşman olmuşlardır. İblis, ululanmayı 

huy edinmişti de eşekliğinden Âdem’i kendisinden aşağı gördü. “Benden daha ulu başka birisi 

yok ki. Benim gibi bir kişi, ona secde eder mi?” (Mesnevî, II,b.3459-63.) dedi. Ancak 

ululuğun zehir olduğunu bilmiyordu: “Kafana ululuk yerleşmiş, onun için kim seni kırarsa onu 

ezelî düşman sayarsın. Birisi huyuna aykırı söz söylerse ona bir hayli kinlenirsin. Beni 

huyumdan çevirecek, şakirt haline sokacak, kendisine tâbi kılacak dersin. Böyle adam kötü 

huyu serkeş olmasa, o huya aykırı şeylere niye ateşlenir, kızar. Yahut muhalife müdâna eder, 

onun gönlünde bir yer kazanır? Çünkü kötü huyu adamakıllı kuvvetlenmiştir. Karınca gibi 

olan şehveti, itiyat yüzünden adeta ejderha kesilmiştir.” (Mesnevî, II,b.3464-71.) İçinde kibir 

ve kin ile nefsini azdırmış böyle adamlar en kötü adamlardır. (Mesnevî, I,b.906.) Öyle olduğu 

halde kendilerine Fahreddin lâkabını takmalarını isterler. (Mesnevî, I,b.1350.) 

Nefsin diğer bir kapısı da baş olma sevdasıdır. Sultan Veled, insanda mevki hevesinin 

ortaya çıkmasını tatmin edilmiş yeme şehveti ile ilişkilendirir. Aynı şekilde Gazâli de diğer 

olumsuz ruhsal hastalıklar gibi şöhret ve baş olma sevdasının tatmin edilmiş yeme şehvetinden 

neşet ettiğini söyler.(2002, s.153-4) Tatminden sonra insan canla başla liderlik etmek ister. 

Bey olabilmek için padişahlara kul-köle olur. Bu yüzden Sultan Veled, nefsin ana gıdası olan 

yeme ve başbuğluk şerbetini içmemeyi tavsiye eder.( İbtidânâme, b.538-40.) Bu hâkikati bilen 

Hz. Ömer’in halifeliği zamanında birçok kölesi olmasına rağmen odun destesini sırtında 

taşıması ve soranlara da “nefsimi denemek ve onu ıslâh etmek istiyorum” cevabını vermesi 

mânidardır. (Serrâc, s.92.) 

Yaşamış olduğu dönemde devlet ricali ile iyi ilişkileri bulunan Mevlâna bu konuda 

âdeta onları uyarırcasına şu tavsiyelerde bulunur;  

“Pek başbuğluk davasında bulunma... sen, reyinde müstakil değilsin, ancak gönlün 

şakirdisin ve istidadın var diye sürer! Der ki: Yürü gönüle git... çünkü sen gönlün 

cüzüsün; kendine gel, sen âdil padişahın kulusun! Ona kulluk etmek, sultanlıktan 

iyidir... çünkü “Ben ondan hayırlıyım” sözü, şeytan sözüdür. Be aşağılık, Âdem’in 
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kulluğu ile İblis’in kibrine bak da aradaki farkı gör. Âdem’in kulluğunu seç. Yol 

güneşi olan peygamber bile “Nefsini aşağılayan kişiye ne mutlu” dedi. Tuba gölgesini 

gör de güzelce uyu... o gölgeye baş koy da serkeşlik etmeden uykuya dal! Nefsi 

aşağılama gölgesi, güzel bir yatılacak yerdir... o ayrılığa istidadı olana hoş bir uyku 

verir. Bu gölgeyi bırakır da benlik tarafına gidersen çabucak asi olur, azar, yolunu 

kaybeder gidersin!”(Mesnevî, IV,b.3340-7.)  

 

Mesnevî’de baş olma yüzünden nefsinin elinde oyuncak olmuş padişah ile bir şeyh 

arasında geçen bir hikâye anlatılır. Hikâyede padişah sohbet sırasında şeyhe; “Benden bir şey 

dile!” der. Şeyh; “Padişahım, bana böyle söylemekten utanmıyor musun? diyerek cevap verir. 

Sonra devam eder; “Hele biraz daha yüksel! Benim iki kulum var. Onlar hor ve hakîr 

kişilerdir ama ikisi de sana hükmederler, ikisi de emrederler.”der. (Mesnevî, II,b.1465-7.) Bu 

ifadelerden biraz alınan padişah; “Bu söz hatalı bir söz.” diyerek sitem eder, “O iki kul 

kimler?” diye de sormadan edemez. Şeyh cevap olarak onların kızma ve şehvet olduğunu 

söyler. (Mesnevî, II,b.1468.) Yukarıda Freud’un “id’i” tanımlarken onun iki temel içgüdüden 

oluştuğunu belirtmiştik. Onun ifade ettiği bu iki temel içgüdünün “cinsellik ve saldırganlık” 

olduğunu tezi Mevlânâ’nın hikâyede değinmiş olduğu nefsin padişaha hükmeden iki silahının 

“şehvet ve kızma” olması dikkat çekicidir. Şehvetine tapan herkes gibi padişah ta nefis atının 

kuyruğuna uyduğu için ters istikâmette gider. At nefsine uyanı daima geri geri götürür. 

(Mesnevî,VI,b.1120-1.) Bu durumdan kurtulmak için Mevlânâ şunları söyler; “Padişahlıktan 

ferâgat edeni padişah bil… Varlığa, mağlup olan, varlığa düşman olan kişidir. Lokman’ın 

efendisi, görünüşte onun efendisiydi ama hakikatte Lokman’ın kuluydu. Bu ters dünyada 

benzerler pek çoktur.” (Mesnevî, II,b,1469-74.)  

Mesnevî’de şehvetin cinsellik yönüne de değinilmiştir. Müstehcenlik içeren hikâye ile 

nefsin yasak cinsel hazlarının zararlarına değinilmiştir. Hikâyede ev hanımı, câriyenin 

uygunsuz ilişkiye girdiğini görür. Kendisi de şehvetine yenik düşerek bu kötü yola tevessül 

eder. Nihayetinde kötü bir son ile karşılaşır. Uygunsuz ilişki sonucu kadın hayatını kaybeder. 

(Mesnevî, V,b.1341 vd.) Mevlânâ nefsi, eşek ile sembolize ederek hikâyeyi sonuca şöyle 

bağlar;  
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“Bil ki bu hayvan nefis bir erkek eşektir. Onun altına düşmekse ondan daha kötü ve 

ayıp bir şeydir. Nefis yolunda benlikle ölürsen bil ki hakikatte sen de o kadın gibisin. 

Tanrı, nefsimize eşek sûreti vermiştir.”( Mesnevî, V,b.1391-94.) 

 

Psikanaliz’in kurucusu Freud, kişiliği incelerken temel güdünün cinsel istekler 

olduğunu söylemiştir. Cinsel arzular ve tatminlerin bireyin çocukluktan itibaren bütün 

hayatını şekillendirdiğini savunur. Haz merkezli bir yaşam prensibi olan id’in istekleri 

doyurulduğu oranda insanın mutlu olacağı, aksi halde kişiliğin diğer iki unsuru olan ego ve 

süperego tarafından denetim altına alınan, bastırılan isteklerin insanı mutsuz edeceğini 

savunur. Dolayısıyla onun, nefis ile nitelik olarak benzer özellikler gösteren “id”i nicelik 

bakımından sınırlı kalmaktadır. Çünkü tasavvufî literatürde nefis, istek ve arzuları yemek 

yeme ve cinsel arzuların tatmini ile yetinmemekte, hemen bütün kötülüklerin kaynağı olarak 

telakki edilmiştir. Bu nedenle nefis, Freud’un ileri sürdüğü gibi sadece yeme içme ve cinsellik 

gibi temel ihtiyaçların tatmini ile yetinmemektedir. Bunun da ötesinde Freud haz ilkesinin, 

insanın mutlu olması için uygulanmasını istediği eylemler zincirinin gerçekleşmesinin 

mümkün olmayan bir plan olduğunu da kabul eder.(1999, s.43) Dolayısıyla onun tezi bir 

manada tasavvuftaki nefsin tatminsizliği ile paralel bir muhtevaya sahip olup sınırsız ve 

ölçüsüz arzuları olduğunu anlayabilir. 

 

Nefis Tezkiyesi ve Mürşid 

İnsan, nefsin hilelerini çoğu zaman anlayamaz. Zira onun hileleri çok çeşitlidir. 

(Mesnevî, III,b.2548.) Onunla baş etmek için hâlis bir kılavuza ihtiyaç vardır. Mevlânâ’ya göre 

nefsi, pirin gölgesinden başka hiçbir şey öldürmez. (Mesnevî, II,b. 2538) Çünkü insan tek 

başına onunla başa çıkamaz ve onun inadının karşısında duramaz. (Mesnevî, II, b.2275) Nefsin 

çok yönlü saldırılarını ancak zümrüt gibi olan şeyhin yüzü püskürtür ve ejderha nefsin gözünü 

kör eder. (Mesnevî, III, b.2548) Bu nedenle Mevlânâ, nefse karşı verilen mücadelede sâliklere: 

“…Yürü bir dost kazan, onunla uzlaş”, (Mesnevî, II, b.2276)  “…O, nefis öldürenin eteğine 

sarıl” (Mesnevî, II, b.2538) tavsiyesinde bulunur. Ankaravî de nefsin afetlerini bilmeyen bir 

sâlike, sağlam bir dostun lazım olduğun söyler. Çünkü “O, Hak erlerinin yüzlerce güzel 

vasıfları vardır. O yüzden onların eteğine sarılmalı, onun elini hiç bırakmadan aşağılık 

âlemden yücelere yükselmelidir. Zira onlar insanı, âlemin ötesine götürür. Onun buyruğu 
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incilerden daha kıymetlidir, paha biçilemez.” (Ankaravî, 1996, s. 89.) Üstâd Ebu Ali 

Dekkak’ın da konu ile ilgili şöyle dediği işitilmiştir; “Yetiştireni ve dikeni olmadan kendi 

kendine ve hudâî-nâbit olarak biten bir ağaç yaprak açar, fakat meyve vermez. Nefes nefese ve 

tedrici bir sûrette tarîkâtın adâbını öğretecek bir üstâda sahip olmayan mürîdin durumu da 

böyledir. Bu durumda olan mürit hevâ ve hevesine tapar, başka bir kurtuluş yolu 

bulamaz.”(Kuşeyri, 2003, s.483-4.)  

Eski Yunan düşünürlerinden sonra Batı dünyasında ruh ile ilgili araştırmalar 19. 

yüzyıla kadar pek derinlik göstermemiştir. İlahiyatçı, teologlar ve rahipler dışında daha çok 

tıp bilimi içerisinde beden ve ruhun birbiri ile ilişkisi üzerine çalışmalar yapılmaktaydı. Bu 

çalışmalarda ruhun bedenin kontrolü altında olduğu düşünülürdü. Fakat zaman içerisinde 

ruhsal nedenlerden kaynaklanan problemlerin beden üzerinde etki ettiği görüldü. Çünkü 

ruhun, duygu dünyası ile sıkı bir bağı vardır. Bütün duygu hallerinin beden üzerinde farklı 

yansımaları olduğunu aşikârdır. Özellikle Freud ve Bruner’in ortak hazırladıkları “Histeri 

Üzerine İncelemeler” adlı kitapta açıkladıkları; travmatik anıların acı verici ve hastalandırıcı 

olması, ruhsal bir etmenin bedeni direkt olarak etkilemesi dikkat çekici idi. Daha sonra 

Freud’un Psikanalizi uygulamaya başlaması ile Batı dünyası “Şeytan Çıkarmanın” ötesine 

giderek ruhsal anlamda yardımcı kılavuzların rolünü görebildi. Bu anlamda sağaltımı yapan 

psikanalist veya psikolog İslam kültüründeki “mürşidin” görevlerinin bir kısmını yapmaya 

başladı. Bir kısmını diyoruz çünkü sûlük sürecindeki mürîd ile mürşîd arasındaki etkileşim 

çok yönlü ve uzun sürelidir.  

Mânevî yolculukta kendi aklına güvenenler ise çoğu zaman zarar ederler. Çünkü nefis, 

anne gibi samimi, sefkâtli olur, böylece kendisini iyi kamufle eder. Mevlânâ, annesini öldüren 

adamın hikâyesi ile konuya dikkat çeker. Hikâyede birisi kızgınlıkla anasını hançerleyerek 

öldürür. Bir başkası ona “Çirkin herif, ananı neden öldürdün! … o sana ne yaptı ki?” diye 

sorar. Adam da: “Çok ayıp bir iş işledi, bende onu öldürdüm. Ayıbını toprak örtsün” diye 

cevap verir.(Mesnevî, II,b.776-9.) Kınayan adam: “Be adam, ananı öldüreceğine o kişiyi 

öldürseydin” deyince, katil: “Her gün başka birisini mi öldüreyim? Onu öldürdüm, halkın 

kanına girmekten kurtuldum; halkın boğazını keseceğime onu boğazladım, bu daha iyi!”der. 

Hikâyede ki kötü huylu ana, fesâdı her tarafta zâhir olan nefistir. (Mesnevî, II,b.780-85.) 

Yukarıdaki hikâyede nefsin “anne” sembolü ile anlatılması bizce çok anlamlıdır. 

Evvela Freud’un teorisinde bireyin henüz bir bebek iken annesi ile başlayan yakınlığının daha 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 36       Mayıs – Haziran 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 
 

14 
 

sonra cinsel ve tüm hayatını etkileyen bir etken olması düşündürücüdür. Her ne kadar 

Mevlânâ, bu hikâye de sembolik bir figür ortaya koymuş olsa da “anne”nin insana yakınlığı 

ve hayatındaki yerini göstermek için çarpıcıdır. Freud ise belki biraz dar kapsamda ele alarak 

cinsel hayatı anne üzerinde inşaa etmiştir.  Modern psikolojinin önemli aktörü Freud ile ruhî 

dünyanın etkin aktörü Mevlânâ’nın, “anne” figürünün birey hayatında etkisini anlatmak için 

kullanmaları şahsımızca konunun uzmanları tarafından başlı başına bir çalışma konusu 

yapılacak ehemmiyettedir.  

Hikâyeden hareketle sosyal yaşam içerisinde bir takım olumsuzluklar yaşayan insanın, 

sorunu diğer insanlarda aramak yerine kendinde araması, öz eleştiri yapması gerekliliği 

anlatılmak istenmektedir. Bu bakış açısının daha çok Batı dünyası tarafından temelleri atılmış 

psikoloji ve sosyoloji bilimleri açısından pek çözüm üretmediği kabul edilir. Çünkü rasyonel 

düz mantık sonucu hatayı yapan cezâi yaptırıma mâruz kalmalıdır. Dolayısıyla böyle bir 

durumda kişinin kendisini suçlaması ancak psikolojik bir rahatsızlık olarak adlandırılabilir. 

Fakat Mevlânâ, sosyal bir varlık olarak kişinin kendisini her zaman aktif olarak görmektedir. 

Bireyin, dış dünyayı algılama, anlamlandırma ve harekete geçme gücü bireyin iç dünyası ile 

ilgilidir. Kişiliğin bir buzdağı olduğu ve dışarıdan görünün bölümünün 1/8, iç âleminin yani 

dışarıdan görünemeyen bölümünün ise 7/8 olduğu genel kabulünden hareketle insanın sosyal 

yönünün de büyük oranda içsel olandan ayrı tutulamayacağını sonucunu çıkarabiliriz. Ayrıca 

psikolojide bilinçten ziyâde bilinçaltının, ki insanın kendisi dahi onun şuurunda değildir, 

insanın kişiliğinin gizli ve asıl yönü, dünya ve olaylara bakışını etkileyen temel faktör olduğu 

kabul edilir. Dolayısıyla bir bütün olan insanın dışa dönük yönü iç âleminden ayrı olamaz. 

Fakat insan, içsel muhasebesini iyi yapamadığı için olsa gerek ki bundan maksadımız nefsinin 

hilelerini fark edemiyor olmasıdır, dış dünyadaki olumsuzlukları, nefsine yanılarak, savunma 

mekanizmalarını kullanarak anlamlandırmayı tercih eder. Yani insan her kötü olayda bahane 

bulma, yansıtma gibi savunma mekanizmalarını kullanarak problemlerin nedenini dış âlemde 

arar. Savunma mekanizmalarını kullanmak kolayına gelir ve mutlu olur. Aksi halde kişi içsel 

bir çatışmaya girecektir. Hemen tatmin olmak isteyen bu çatışmadan kaçmayı tercih eder. 

Mevlânâ da modern psikoloji ilminin yeni keşfetmiş olduğu bu bilgileri hikâyede ele almıştır. 

O an kendini bir anlamda kandırarak mutlu olan insan diğer yönüyle olumlu değişiminde 

yolunu kapamıştır. Bütün bu süreçler gerçekleşirken insan çoğu zaman farkında bile değildir. 

Tıpkı Mevlânâ’nın hikâyesinde kullandığı anne kişiliği üzerinde anlatmaya çalıştığı gibi kişi 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 36       Mayıs – Haziran 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 
 

15 
 

hayatı boyunca en yakınında olan annesinden kötülük beklememesi gibi. Mevzu ile ilgili 

İslam Ahlak Felsefesinde farklı bir bakış açısının daha olduğunu görürüz. İnsanın kendinde 

var olan kötü ve hatalı davranışları görebilmesinin zor olmasından dolayı Müslümanın, diğer 

Müslüman kardeşinde gözlemlediği kötü davranışı adeta kendi yapmış gibi değerlendirip, 

onun sonuçlarından ibret alarak kendine gözden geçirmesi gerektiği salık verilir. Bu düşünce 

şuan kişinin mutluluğunu sağladığı düşünülen ve en çok kabul gören “savuma 

mekanizmaları”nın çok daha ötesinde insanı mutlu ve kâmil kılabilecek bir nitelik arz eder. 

Çünkü savunma mekanizmaları bütün dış dünyayı, bireyin şahsi duygu ve düşünceleri ile 

yorumlayıp hareket etmeye iter. Bir anlamda dış dünyanın çok yönlülüğünü dikkate 

almayarak, bireyin şahsi değerlendirmeleri ile sınırlandırmaktır. Bu nedenle kişilik gelişimi 

açısından kapalı ve muhafazalar bir tutum sergilenmiş olacaktır. Bizim “dışa dönük 

değerlendirme” olarak adlandırabileceğimiz bir davranış tarzı ortaya çıkmış olur. Sonuç 

olarak yaşanmış problemin çözümüne yönelik bir çaba içerisinde olunmaz. Çünkü 

yaşananlardan zaten kişi kendini sorumlu tutmamaktadır. Kısa ve kolay yol olarak 

sorumluluğu kendisi dışındakilere yüklemektedir. Sonuç olarak dış dünyadaki mutsuzluk ve 

acı veren kötü eylemlere karşı değerlendirmeler sınırlı ve tek yönlüdür. Bu karşın diğer 

insanların hatalarını kendi yapmış gibi kabullenip, öz değerlendirme yapmayı teşvik eden 

İslam Ahlakı “içe dönük değerlendirme”yi savunur. Yani birey her ne kadar olumsuz 

davranışı kendisi sergilememiş olsa da Müslüman kardeşini kınamak yerine hatayı kendi 

yapmış gibi değerlendirerek “öz muhasebe” yapmalı, her gördüğünden nefsine pay çıkarmalı. 

Doğal olarak kişi çok fazla örnek sunan dış dünyada gözlemlediklerinden hareketle kişilik 

gelişimine yönelik daha renkli ve bol miktarda örneklem bulabilecektir. Bir manada insan dış 

dünyayı gözlemlerken daima öz değerlendirme yaparken, Freud’un haz ilkesine hizmet eden 

“savunma mekanizmaları” öz muhasebeden uzak, dışa dönük değerlendirmeler yapmaktadır. 

Kişiliğin asıl ve karanlık yönü olarak görülen bilinçaltı ise tamamen bireyin iç yönü ile ilgili 

olmasına rağmen öz değerlendirme yapmaması düşündürücüdür.  Çünkü kişiliğin asıl yüzü, 

bütün eylemlerinin kaynağı olan bu alana girmeyip yüzeysel içe kapalı ama dışa dönük 

değerlendirmeler yapıyor olması kanaatimizde tekrar düşünülmesi gereken bir konu olarak 

durmaktadır. 

          Şimdiye kadar ele alınan Firavun, öküz, padişah ve bu son kıssada nefsin, bireyin iç 

dünyasının yanında sosyal hayatında da kötü neticelere neden olabileceği anlaşılmaktadır. 
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Sosyal bir varlık olarak insanın sahip olduğu fikirler, huylar ve davranış kalıpları doğal olarak 

dış âleme bir şekilde yansıyacaktır. Nefsânî isteklerin güdümünde haz merkezli bir yaşamın, 

bireyin düşünce sistemi ve ahlâk anlayışında zaman içerisinde olumsuz değişiklere neden 

olduğuna değinmiştik. Bu hikâyeler aracılığıyla nefsânî arzuların toplumsal hayatın temelini 

oluşturan huzur, güven ve milli birliği tesis eden hasletlerin yerine toplumsal dokuya zarar 

verebilecek duygu ve düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olabileceğini görüyoruz. Çünkü 

bedensel hazları tatmin eden kişi daima ben-merkezli bir yaşam sürdürür. Dünyayı, insan ve 

olayları kendi istekleri doğrultusunda değerlendirip, elde ettikleri neticeler doğrultusunda 

eylemler sergilemeyi düşünecektir. Ancak kaza-kader gereği her zaman arzuladıklarına 

erişemeyecek ve hayal kırıklıkları yaşamak zorunda kalacaktır. Nefsi, aklının önüne geçtiği 

içinde mantık ve rasyonel düşünce sisteminin zıddına dahi olsa kendi hevâ ve heveslerinin 

saplantılı takipçisi olma eğilimi gösterecektir. Hedefe varma sürecinde karşılaşacağı her engel 

veya başarısızlık kıskançlık, nefret, ihtiras, kin, garez gibi birçok menfi duyguya neden olacak 

ve bunun neticesinde insan, ilişkilerinde giderek büyüyen sorun yumağı ile karşı karşıya 

kalacaktır. Kişi, nefsi tarafından kör ve sağır edildiğinden dolayı problemin kaynağının 

kendisi olduğunu göremeyeceği için hatayı diğer insanlarda arayacaktır. Mevlânâ, psikolojide 

“yansıtma”* olarak tarif edilen bu durumu şöyle izah eder: “Bu benim düşmanım, şu bana 

haset ediyor, der durur, halbuki kendisine haset eden, kendisine düşman olan o tendir, kendi 

nefsidir.” (Mesnevî, II, b.773) Bu tespite çözüm olarak da nefsi öldürerek, aslında kişinin 

kendisinin ürettiği sanal düşmanlardan kurtulmanın yanında sık sık özür dileme zorunda da 

kalmayacağını söyler. (Mesnevî, II, b.786) 

 

            Sonuç 

Nefis daima bedensel hazlar düzleminde hareket ettiği için onun ilgisi bu âleme 

yöneliktir. Bu yüzden nefsin insandan istediği hep fâni kazançtır. Onun bütün kazanımları 

geçici ve aşağılık şeylerdir. Nefis insana yüce bir kazanç ile yaklaşsa dahi ona itibar etmemek 

gerek. Zira onun birçok hilesi ve oyunu vardır. (Mesnevî, II,b.2600-3.)  Hatta nefis sağ elinde 

tesbih ve Kur’ân taşır ama ona aldanan insan bilmez ki yeninde hançer ve kılıç gizlidir. 

(Mesnevî, III, b.2554.) O yüzden insan onun mushâfına, riyasına kanmamalı. Onun 

ikiyüzlülüğüne aldanıp onunla sırdaş, hemhal olmamalı. Eğer sâliki abdest alması için 
                                                 
* İlk defa Freud’un ortaya koyduğu savunma mekanizmalarından olan yansıtma: İçsel bir gerçeğin yarattığı 
kaygı yüzünden bireyin kendinden kaynaklanan bir sorunu kendi dışındakilere bağlaması olarak tanımlanır. 
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havuzun kenarına getirse, bilsin ki onu fırsatını bulduğunda suyun dibine atarak boğmak 

isteyecektir.(Mesnevî, III,b.2555-6.)  

Mevlânâ, nefsin bu kadar güçlü olmasını şu gerekçe ile izah eder; “ …nefis, kendi 

evinde, kendi yurdunda…akılsa garip! Köpek bile kapısında korkunç bir aslan kesilir!” 

(Mesnevî, III,b.2558.) Akıl nuranîdir, burada herhangi bir muhalefet söz konusu değildir. 

Onun yenik düşmesine nedeni menşei değil, bulunduğu geçici mekândır. Dünya nefsin 

yeridir, yâni bu âlemde ev sahibi, dolayısıyla söz ve hüküm sahibi de nefistir. Dolayısıyla 

kendi aklı ile insan nefsin üstesinden çoğu zaman gelemez. (Mesnevî, III,b.2689.) Alçak nefse 

kanıp onun isteklerini tatmin ettikçe, o inkâr yolunu seçer ve giderek de azgınlaşır. (Mesnevî, 

III,b.3010.) Yani zamanla içerisinde nefis, kötü şeyleri güzel göstermeye başlayarak insanı 

kör ve sağır eder. (Mesnevî,II, b.2724.). Katiyen bulunduğu halden razı olmaz. Ne darlık ne 

de genişlikten memnun kalır. Nankör olduğu için yok edilmeye layıktır. Her şeyin sırrını bilen 

Allah (c.c.) da “öldürün nefislerinizi” (Bakara, 2/54.) buyurmuştur. 

Mevlânâ, nefsi üç köşeli dikene benzetir. Yere düşen bu üç köşeli diken Romalıların 

savaşta kullandıkları çiviler gibi hangi yüzeyi üzerine düşerse düşsün insana batar, ondan 

kurtulmaya imkân yoktur. O dikenin kökünü kazımadıktan sonra onun ehil ellerde dahi olsa 

kişiye zararı kaçınılmazdır. (Mesnevî, III,b.372-5.)  

Bir başka hikâyede Mevlânâ, halkın kullandığı yola diken eken bir kişinin hikâyesini 

anlatır. Yollara diken dikmeyi alışkanlık haline getiren bu adamı, vali birçok defa uyarır. 

Ancak adam her seferinde vakit var, yarın sökerim diyerek erteler. Bu arada dikenler her 

geçen gün biraz daha kök salar, kuvvetlenir. Dikenler kuvvetlendikçe adam yaşlanıp zayıf 

düşmekte idi. (Mesnevî, II,b.1234-6.) Bu hikâyeden ders çıkararak sâlik, nefsinin kötü huyları 

kökleşmeden derhal sökülüp atılmalıdır. (Mesnevî, II,b.1237 vd.) Mevlânâ, insanın her kötü 

huyunu bir diken bilmesi gerektiğini söyler. Kendi eli ile diktiği dikenler kaç keredir kendi 

ayağını zedelemektedir. Kötü bir hâle düştüğü halde, onu hissetmez olur. Çünkü duygusu yok 

olmuştur ve çok duygusuzdur. Mekkî’nin ifadesi ile nefsine uyduğu için bir çeşit kör 

olmuştur. (s.319.) Başkalarını ve kendini zarara uğratan böyle bir durumda insanın yapması 

gereken şey; bir an evvel baltayı eline alarak, Hz. Ali gibi ercesine Hayber kapısını 

kırmalıdır.(Mesnevî, II,b.1240-45.) Aksi halde insan, nefsinin güdümünde sahip olduğu kötü 

alışkanlıklarını söküp atmazsa, güzel davranışların kendisinde yerleşme olanağı ortadan 

kalkar. (Atâullah, 2003, s.36) Bu yüzden şehvetin, kinin ve kibrin, insanda yerleşip 
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kuvvetlenmesini engellemek için nefis ejderhasını daha küçük bir yılan iken öldürmek gerek. 

(Mesnevî, II,b.3472-4.) İnsanın sahip olduğu alışkanlıkların geçmişi ne kadar uzun ise o 

davranışı terk etmenin zorluğu çağdaş tıp ve psikoloji bilimin tarafından genel kabul edilmiş 

olması Mevlânâ’nın tespitinin ve tavsiyesinin doğruluğu şüphe götürmez kılmıştır. Elbette 

insan bedeninde ve psikolojisinde köklü izleri olan kötü huy ve davranışları bırakmak kolay 

olmayacaktır. Bu yüzden nefsin beli sabırla bükülmelidir.( Mesnevî, III,b.2979.) 

Sâlikler için kılavuz kitap mahiyetinde olan Mesnevî, toplumun çeşitli kişiliklerine 

roller biçerek adeta nefsin insan ve toplumsal hayat üzerindeki çok yönlü etkisini göstermek 

istemiştir. Âyet üzerine inşa ettiği hikâyelerinde kimi zaman abdest alıp namaz kılan 

mü’minin, kimi zaman şehvetinin ibretlik kurbanı olan kadının, kimi zaman da makamının ve 

gücünün büyüsüne kapılarak insanlara zulmeden hüküm sahiplerinin nefis mücadelelerini 

anlatır. Eser boyunca insanların sahip oldukları imkânlar nispetinde karşılaşacakları nefsin 

hilelerine karşı bedensel isteklerin karanlık gölgesinde kalmış cılız akıllarına dayanmaktan ise 

vahyin ve nübüvvetin etrafı aydınlatan Üst Aklın ışığından istifade ederek, nefsin hilelerinden 

sıyrılarak insan-ı kâmil olmanın yolları anlatılır. İnsanın yukarıya doğru olan dikey 

hareketinde uğrayacağı duraklara ve yol ayrımlarına işaret edilerek, insana ancak ve ancak 

çok çeşitli hileleri olan nefis ve onun sâdık müttefiki olan bedene karşı, son nefes verilene 

kadar onların isteklerinin zıddını yapmak koşuluyla tekâmülüne gerçekleştirebileceği görülür. 
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YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE UYGULANAN MALİYET KONTROL 
SİSTEMLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: GAZİANTEP 

ÖRNEĞİ 

           

         Adnan AKIN1    Aliye AKIN2 

ÖZ 
Yiyecek içecek sektörü içerisinde maliyet kontrolünün etkinliği, işletmenin sürekliliği 

açısından önemli bir yere sahiptir. Maliyet kontrolünün doğru sistemler ile gerçekleştirilmesi, 
işletmelerin yiyecek içeceklerde açık vermesini engelleyeceğinden, dolayısıyla işletmelerin 
elde edecekleri karı arttıracağından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın temel amacı; 
Gaziantep’te bulunan turizm işletme belgeli yiyecek içecek işletmelerinde uygulanan maliyet 
kontrol yöntemlerini tespit ederek; işletmelerin maliyet kontrolü ile ilgili mevcut durumlarını 
saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda Güneydoğunun en büyük ili olan Gaziantep’te bulunan 
turizm işletme belgeli yiyecek içecek işletmelerinden yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak, 
anket verileri elde edilmiştir. Elde edilen anket verileri kullanılarak, frekans dağılımları 
incelenmiştir. Bu sonuçlara göre; araştırmaya katılan işletme sahipleri ve yöneticilerinin 
genellikle işletmelerinde ayrıntılı maliyet kontrol sistemini uyguladıkları saptanmıştır.   
Anahtar Kelimeler: Yiyecek İçecek Sektörü, Maliyet, Maliyet Kontrolü, Gaziantep 

 
A STUDY FOR DETECTION OF COST CONTROL SYSTEMS APPLIED IN FOOD 

AND BEVERAGE ORGANIZATIONS: EXAMPLE OF GAZIANTEP 
 
ABSTRACT 

 
Effectiveness of cost control has an important role in food and beverage sector in 

terms of durability of the organizations. Implementing of cost control with correct systems 
has an importance because of preventing deficit of food and beverage so that increasing 
profits that will be gained in the organizations. The main objective of this study is to detect 
cost control methods applied in the food and beverage organizations in Gaziantep that have 
tourism establishment license, and to determine current situation related to cost control of 
these organizations. In accordance with this purpose, survey data were obtained by using face-
to-face method from licensed food and beverage organizations settled in Gaziantep which is 
the biggest city of the southeastern. Frequency distributions of obtained survey data were 
analyzed. The results indicated that owners and managers of the organizations who 
participated to this research applies detailed cost control systems in their organizations. 
Keywords: Food and Beverage Sector, Cost, Cost Control, Gaziantep 
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GİRİŞ  
Günümüzde hızlı bir şekilde büyüyen yiyecek içecek sektörü, insanların yeme içme 

gereksinimlerini karşılamak üzere hizmet veren işletmelerden meydana gelmektedir. Bu 
sektör, insanlara hizmet sunması, yarattığı gelir ve ekonomiye sağladığı katkıdan dolayı 
dünyanın en büyük sektörlerinden biri olarak bilinmektedir. Son yıllarda ülkemizde de bu 
sektörün ekonomi ve istihdam üzerinde yarattığı etki dikkate alındığında, önemi daha da fazla 
anlaşılmaya başlanmıştır. Yiyecek içecek sektörü içerisinde faaliyet gösteren yiyecek içecek 
işletmeleri, insanların yeme içme ihtiyaçlarını karşılayan ticari nitelikteki işletmeler olarak 
bilinmektedir. Ülkemizde turizm işletme belgeli ve belediye belgeli olarak sınıflandırılan 
yiyecek içecek işletmelerinin, artan talebe paralel olarak kapasitesini yıllar itibariyle arttırdığı 
söylenebilir. Talepteki artış, işletmeler arasında yoğun bir rekabetin yaşanmasına sebep 
olmaktadır. 

Yiyecek içecek işletmelerinin süreklilik, değer maksimizasyonu ve sosyal çevredeki 
imaj gibi amaçlarını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi açısından, maliyet kontrolü önem 
kazanmaktadır. Bu işletmelerin sermaye yoğun, emek yoğun gibi özellik göstermesi ve 
üretilen yiyecek içeceklerin dayanıksızlığı ile depolanamaması, ürünlerin maliyet kontrollerini 
zorlaştırmaktadır. Ayrıca rekabetin yoğun olduğu yiyecek-içecek işletmelerinde maliyet, 
işletme kaynakları gibi faktörlerin üretilen ve üretilmesi gereken ürünlerin maliyet kontrolünü 
etkilediği bilinmektedir. Dolayısıyla işletmelerin yiyecek içecekler ile ilgili maliyet 
kontrollerini yanlış ya da eksik yapması, işletmeyi çeşitli zararlara uğratabilir. Bu sebeple 
yiyecek içecek işletmelerinin üreteceği ve üretmiş oldukları yiyecek içeceklerin maliyet 
kontrolleri ile ilgili mevcut durumlarının belirlenmesi önem kazanmaktadır.  
 
1.Literatür Taraması  

Turizm endüstrisi içerisinde yer alan Türkiye’deki, otel ve yiyecek içecek 
işletmelerinde ürünlerin maliyet kontrolü ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, çeşitli 
çalışmalara rastlamak mümkündür. Bu çalışmalar aşağıdaki şekilde incelenebilir.  

Başer (1995) çalışmasında, Antalya yöresinde bulunan 12 adet otel ve yiyecek içecek 
işletmelerinde gerçekleştirmiş olduğu araştırmada; verileri sözlü iletişim yoluyla görüşme 
kılavuzundan yararlanarak elde etmiş ve değerlendirmiştir. Bu çalışmaya göre; otel ve 
yiyecek içecek işletmelerinin uygulamış olduğu maliyet kontrol sistemleri; standart maliyet 
kontrol sistemi ile ayrıntılı maliyet kontrol sistemi olarak tespit edilmiştir. 

Kozak (1995) çalışmasında, otel işletmelerinde uygulanan yiyecek ve içecek maliyet 
kontrol sistemlerinin, maliyetlerin değerlendirilmesinde önemli bir veri olduğunu saptamıştır.   

Taşkın (1997) çalışmasında; Ayvalık’ta bulunan 4 adet üç, dört ve beş yıldızlı otel 
işletmelerinin yiyecek içecek bölümünde, yiyecek ve içeceklerin maliyetleri ile ilgili bir 
araştırma yapmıştır. Bu çalışmada, veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Anketler, örnekleme 
tekniği esas alınarak otel işletmelerinin yiyecek içecek bölümlerinden sorumlu yöneticileri ile 
kişisel görüşmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde karşılaştırmalı oranlama 
yöntemi uygulanmıştır. Çalışmada, üretilen yiyecek ve içeceklerin satış hacmi ile satış fiyatı 
arasındaki ilişki incelenmiş ve bu araştırmaya göre, işletmelerin %50’nin basit maliyet kontrol 
sistemini uyguladığı, %50’nin de ayrıntılı maliyet kontrol sistemini uyguladığı tespit 
edilmiştir.  

Sarıışık (1998) çalışmasında, beş yıldızlı otel işletmelerinde standart yiyecek maliyet 
kontrol sistemlerinden ayrıntılı maliyet kontrol sisteminin, maliyetlerdeki artışları ayrıntılı 
gösterdiğini, ancak bu yöntemin maliyet değişiminin kaynağını göstermediğini belirterek; bu 
durumun işletmenin alacağı önlemlerde yetersiz kalacağını savunmuştur.  
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Angay (2003) çalışmasında; Kemer, Tekirova, Belek, Side ve Alanya ilçelerinde 
bulunan 33 adet dört ve beş yıldızlı otel işletmesi ile tatil köylerinde yiyecek ve içeceklerin 
fiyatlaması ve yiyecek içeceklerde uygulanan maliyet kontrol sistemleri ile ilgili bir araştırma 
gerçekleştirilmiştir. Anket yönteminin uygulandığı bu çalışmada, veriler derecelendirilmiş ve 
5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Çalışmaya göre, maliyet kontrol sistemleri ve fiyatlamayı 
etkileyen faktörler gibi değişkenler, verilen önem derecesi göre ölçülmüştür. Buna göre, bu 
değişkenlere uygulanan güvenirlik analizinde alpha değeri %82 bulunmuştur. Yapılan bu 
çalışmada; işletmelerin maliyet kontrol sistemlerinden genellikle %51,5 aylık basit maliyet 
kontrol sistemini; %33,3 günlük basit maliyet kontrol sistemini, %7,48’i ise diğer maliyet 
kontrol sistemlerini uyguladıkları saptanmıştır. 

Çınar (2004) çalışmasında; İstanbul’da bulunan 199 adet işletme belgeli yiyecek 
içecek işletmesinde gerçekleştirmiş olduğu araştırmada, verileri anket yöntemi ile elde 
etmiştir. Verilerin analizinde frekans dağılımı ve kolerasyondan yararlanılmıştır. Çalışmada, 
kolerasyon türlerinden yaygın olarak bilinen ve kullanılan iki değişken arası ilişkiyi ölçen 
pearsoncorrelation istatistiği kullanılmıştır. Bu çalışmada ilgili işletmelerin, maliyet 
kontrolüyle ilgili 97 adedinin gelir kontrolü, 102 adedinin ise standart maliyet kontrolü 
sistemini tercih ettikleri saptanmıştır.  

Köroğlu (2007) çalışmasında, Marmaris’te bulunan dört yıldızlı 266 odalı, 600 yatağa 
sahip otel işletmesinde maliyet kontrolü sistemleri ile ilgili bir araştırma gerçekleştirmiştir.  
Bu araştırmaya göre; ilgili otel işletmelerinin, basit maliyet kontrol sistemini uyguladıkları 
saptanmıştır.  

Çiftçi ve Köroğlu (2008) çalışmasında, Marmaris’in tüm köy ve beldelerinde bulunan 
otel işletmelerinde, uygulanan maliyet kontrol sistemleri ile ilgili bir araştırma 
gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada, Marmaris’te bulunan turizm işletme belgeli ve belediye 
belgeli toplam 740 adet otel işletmesinden 165 adeti ile yüz yüze görüşülerek, anket 
uygulanmış ve tüm işletmelerden yanıt alınmıştır. Elde edilen verileri değerlendirmek için 
frekans dağılımı ki-kare testi ve t testi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışmadan elde 
edilen sonuçlara göre; ilgili işletmelerin %70,9’u basit maliyet kontrol sistemi, %10,9’u 
ayrıntılı maliyet kontrol sistemini ve %18,2’si ise standart maliyet kontrol sistemini 
uyguladığı tespit edilmiştir. 

Erdinç (2009) çalışmasında, Akdeniz bölgesinde faaliyet göstermekte olan beş yıldızlı 
bir otel işletmesini model olarak ele alıp; bu işletmenin maliyet kontrol sistemlerini 
araştırmıştır. İlgili işletme, her şey dahil ve yarım pansiyon olarak satışlarını 
gerçekleştirmektedir. Her iki satış politikasının ihtiyaçları ve maliyetleri birbirinden farklılık 
arz etmektedir. Bu sebeple işletme, her şey dahil satışları için; günlük ve aylık olarak 
düzenlenen basit maliyet kontrolü sistemini kullanırken; yarım pansiyon satışlarda ise ayrıntılı 
maliyet kontrol sistemlerinden Harris, Kerr ve Forster maliyet kontrol sistemini uyguladığı 
saptanmıştır.  

2.Yiyecek İçecek İşletmelerinde Maliyet Kavramı Ve Maliyet Kontrolü 
  Maliyet ile ilgili farklı tanımlamalar yapılmıştır. Maliyet; belirli bir amaca ulaşmak 
için katlanılan fedakarlıkların toplamı şeklinde tanımlanabilir (Gürsoy, 2009: 29). Maliyet; bir 
mal ya da hizmetin edinilmesi için, o dönem içinde yapılan harcamalarla, daha önceki 
dönemde yapılan harcamalardan, o mal ve hizmetin edinilmesinde, katlanılan fedakarlıkların 
parasal tutarı olarak ifade edilmektedir. Maliyetin hesaplanmasında önemli olan gider kavramı 
ise, işletme faaliyetlerini yürütebilmek için yapılan ve belli bir döneme ait olan varlık ve 
hizmet tüketimlerinin parasal ifadesidir (Akdoğan, 2000: 11). Yiyecek içecek işletmelerinde 
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maliyet ise; işletmelerin kar elde etmek amacıyla üretecek olduğu mal ile hizmetler için 
katlanılan ve ölçülebilen fedakârlıkların parasal ifadesidir (Sarıışık, 2002: 210). Yapılan tüm 
bu açıklamalara göre maliyet; belirli bir amaca ulaşmak için katlanılan fedakârlıkları ifade 
etmektedir. Ancak katlanılan bu fedakârlıkların para ile ölçülebilir olması gerekmektedir. 
Bunun yanında katlanılan fedakârlık geçmiş ile ilgili olduğu gibi gelecekte yapılacak 
faaliyetler ile de ilgili olabilir (Türksoy, 1999:9). 
 Yiyecek içecek işletmelerinde maliyetin önemi, aşağıdaki şekilde açıklanabilir. Yiyecek 
içecek işletmesinin ihtiyaç duyduğu malzemelerin alımının sağlanmasında, maliyetin önemli 
bir konu olduğu bilinmektedir. Ayrıca işletmelerin satın alma, tesellüm, depolama, dağıtım 
standartlarında titiz davranılmasında ve satış fiyatlarının doğru olarak tespit edilmesinde 
maliyet, temel şart olması sebebiyle önemlidir (Gökdemir, 2003: 111-112). 
 Günümüzde artan rekabet koşulları dikkate alındığında, yiyecek içecek işletmelerin 
faaliyetlerini sürdürebilmesi, maliyet kontrolünün etkinliği ile mümkündür. Maliyet kontrolü; 
iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden belirlenmiş ölçütlerle uygunluk derecesi 
araştırılarak, bulduğu sonuçları ilgi duyanlara bildirilmek suretiyle, tarafsız kanıt toplayanlara 
ve bu kanıtları değerlendirenlere sunulan bir süreç şeklinde tanımlanmaktadır (Sümerkan, 
1989: 45). 

Yiyecek içecek işletmelerinde maliyet kontrolü, yöneticiler tarafından maliyetleri 
düzenlemek ve yüksek maliyetlere karşı korunmak amacıyla kullanılmaktadır. Oluşturulan bu 
maliyet kontrolü süreklilik arz eden bir süreçtir. Aynı zamanda, satın alma, depolama, 
birimlere gönderme, yiyecek içeceği satış için hazırlama ve bu işlere dahil olan personelin 
eğitimi gibi birçok konuyu kapsayabilir.  

Maliyet kontrolünde temel amaç; işletmenin kazanç elde edici faaliyet göstermesini 
sağlayacak biçimde, tüm alanlarda maliyetler üzerinde yönetici bir güç uygulayarak, aşırı 
yiyecek içecek ve işgücü maliyetlerini ortadan kaldırmaktır (Dittmer vd., 1999: 32). Bununla 
beraber, gelir ve giderlerin analiz edilmesi, standartların belirlenmesi ile korunması, 
fiyatlamaya temel oluşturması, israfların önlenmesi, çalınmaların ortadan kaldırılması ve 
yönetimin bilgilendirilmesi de yiyecek içecek maliyet kontrolünün temel amaçlarındandır 
(Aktaş, 1995: 126). 

Yiyecek içecek işletmelerinde maliyet kontrollerini uygulayabilmenin çeşitli zorlukları 
aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Coltman, 1989:117). 

• Günlük talep, her gün büyük farklılıklar gösterebilir ve talep ürünlerin hepsini 
tüketecek düzeye gelene kadar, ürünleri hazırlayıp, bu ürünleri stokta tutmak çoğu 
zaman uygun olmayabilir. Bunun temel sebebi, alınacak ürünlerin taze ve kalitesi 
yüksek iken hazırlaması gerekliliğidir. 

• Birçok ürün, tahmin edilen günlük talep doğrultusunda hazırlanır ve bu tahminlenen 
talep gerçekleşmez ise, kalanları değerlendirebilmek için menüler ertesi gün için 
değiştirilebilir. Değiştirilen menülerde, yiyecek içecek maliyet kontrolünün etkinliğini 
azalabilir. 

• Yiyecek içecek işletmelerinde satın alınan bir ürünün, farklı birkaç menü öğesinin bir 
parçası olarak sunulması, maliyet kontrolünü zorlaştırabilir. 

• Farklı zamanlarda mutfakta çiğ, yarı işlenmiş ya da tam olarak hazırlanmış birçok 
ürünün bulunması maliyet kontrolünü zorlaştırabilir.  Bu ürünlerin nasıl ve ne şekilde 
mutfakta olduğunu belirlemek genellikle güç olduğundan, bu durum maliyet 
kontrolünün etkinliği azaltabilir.  

• Yiyecek ve içeceklerindeki satışların düzensiz olması da maliyet kontrolünü 
zorlaştıran önemli konulardan biri olarak kabul edilebilir. 
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2.1 Yiyecek İçecek Maliyet Kontrol Süreci 
Yiyecek içecek işletmelerinde yiyecek içecek maliyet kontrolü, bir süreç etrafında 

gerçekleşmekle beraber, bu süreç bir bütünlük arz etmektedir. Bu halkalardan herhangi 
birinde küçük bir kaçak olması, kontrolün etkinliğini azaltarak, maliyet kontrolü sonucunda 
elde edilen verileri anlamsızlaştırıp, analizlerin doğru sonuçlar vermesini engellemektedir. 
Böyle bir durumun gerçekleşmesi, işletmenin yanlış kararlar alınmasına neden olmaktadır 
(Yılmaz, 2007:196). 
 Yiyecek içecek işletmelerinde, yiyecek içecek maliyet kontrol sürecinin aşamaları 
aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Sarıışık vd., 2010:210-259). 

Yiyecek içecek standartlarının belirlenmesi aşaması; Bu aşama, standart yiyecek 
içeceklerin reçetelerini kapsar. Oluşturulan bu standart reçeteler, herhangi bir yiyecek veya 
içeceğin üretilmesinde kullanılan malzemelerinin adları, miktarları, porsiyon sayısı, üretim 
süreci gibi bilgilerin yanında, porsiyon maliyetleri ve besin değerleri gibi bazı bilgileri de 
içermektedir. Bu sebepten maliyet kontrolünün gerçekleşmesine yardımcı olacak en önemli 
konu, standart reçetelerin oluşturulması olarak kabul edilmektedir (Sarıışık, vd., 2010:259). 

Satın alma ve tesellüm kontrolü aşaması; işletmenin tedarik etme politikası 
doğrultusunda yapacağı araştırma, seçme, satın alma, tesellüm, depolama ve son kullanım gibi 
faaliyetler olarak tanımlanmaktadır (Davis ve Stone, 1985:107). Bu aşamasının amacı; 
yiyecek içeceklerde maliyet kontrolünün etkin bir biçimde gerçekleşmesini sağlamak ve 
yiyecek üretiminin amacına uygun bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır (Wels, 
1994:4). 

Depolama ve dağıtım kontrolü aşaması; yiyecek içecek işletmelerinde, işletmenin 
üretim ihtiyacını karşılamak, bozulma, çalınmaları önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alıp, 
aşırı stok nedeniyle işletme sermayesinin gereksiz yere ürüne bağlanmasını veya yeterli stok 
yapılmaması sonucu konuk şikayetlerinin önlenmesine yönelik yapılan faaliyetlerin tümü, 
depolama ve dağıtım kontrolü olarak ifade edilmektedir (Yılmaz, 2007: 70). Depolama ve 
dağıtım kontrolü aşamasının temel amacı; bozulma ve çürüme gibi kayıpların önlenmesidir. 
Yiyecek içecek işletmelerinde üretilen ürünler dayanıksız olması sebebiyle yiyecek ve 
içeceklerde bozulmaları engellemek amacıyla yiyecek içecek işletmeleri ilk giren ilk çıkar 
(FİFO) yöntemini depolama ve dağıtım kontrolü aşamasında kullanılmaktadır. İşletmelerin bu 
yöntemin kullanılmaması durumunda, ürünler bozulabilir ve ürünün kalitesi düşebilir. 
Dolayısıyla bu durum, yiyecek içecek işletmesine artı bir maliyet yüklemektedir (Ninemeier, 
1998: 58). 

Stok kontrolü aşaması; yiyecek içecek işletmelerine finansal tablolarda yer alacak 
bilgilerin aylık olarak sağlanması, stoktaki mevcut mal miktarlarının bilinmesi ve yöneticilere 
sadece sipariş edilecek ürünün değil, ürünün miktarının da belirlenmesi gibi konularda bilgi 
sağlamaktadır. Dolayısıyla stok kayıtlarının doğru tutulması, yöneticilerin bu konuda doğru 
kararlar vererek, harcamalarını ona göre ayarlayabilmelerine destek olmaktadır. Aksi taktirde, 
harcamaların ayarlanamaması ve işletmenin üretmiş olduğu mal veya hizmetlerde maliyetlerin 
artmasına sebep olabilir (Sarıışık, vd., 2010: 264-265). 

Üretim ve servis kontrolü aşaması, diğer aşamalardan biraz daha farklıdır. Çünkü 
menülerin sürekli değişmesi, menülerde kullanılan girdi çeşitlerinin fazla olması, konukların 
istek, beklenti ile tercihlerinin tam olarak bilinmemesi ve üretim fazlalarının her zaman 
değerlendirilememesi gibi konular maliyetleri arttırabilir. Bunlarla beraber, konukların tercih 
ettiği yiyecek içeceklerin adisyonlara yanlış yazılması veya yanlış getirilmesi, adisyonlarda 
yazanlar ile getirilenlerin farklı olması da maliyetleri arttıran diğer konulardandır. Dolayısıyla 
bu aşamada, yapılacak eksiklikler veya küçük hatalar işletmelerin değer maksimizasyonuna 
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ulaşmak gibi temel amaçlarını gerçekleştirmesine engeldir (Yılmaz, 2007: 85-86). Bunun için 
yiyecek içecek işletmeleri iyi bir üretim ile servis planlaması yaparak, bu ve benzeri 
olumsuzluklar ile karşı karşıya gelmeyebilir. 

Gelir kontrolü aşaması ise yiyecek içecek işletmelerinde servisi yapılan yiyecek 
içeceklerin bedellerinin, kaçaklara meydan vermeden tahsil edilmesi ve satış kayıtlarının 
usulüne uygun tutulup tutulmadığına ilişkin çabalar şeklinde ifade edilmektedir. Bu çabalar 
doğrultusunda işletmenin en yüksek gelir elde edebilmesi, konukların siparişini alma 
aşamasından, hesabının tahsiline kadar geçen süreçte, işlemlerin sürekli ve kesintisiz 
yapılması şartına bağlı olarak gerçekleşebilir (Aktaş, 2001: 231). 
 
2.2 Yiyecek İçecek İşletmelerinde Uygulanan Maliyet Kontrol Sistemleri 

Yiyecek ve içeceklerin doğrudan kontrolü, çoğu zaman mümkün olmayabilir. Çünkü 
yiyecek içecek maliyet kontrolünün oluşturulmasında, yiyecek içecek işletmelerinin diğer 
sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerden daha küçük ve uzmanlaşmamış olması, maliyet 
kontrolünün gerçekleşmesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca işletmelerde çalışan yönetici ile diğer 
personellerin, yiyecek içecek üretimi, maliyetlendirme, fiyatlandırma ve servis konusunda 
gereken özeni göstermemeleri, maliyet kontrolünün doğrudan gerçekleşmesini 
engellemektedir (Erdinç, 2009: 313). Bununla beraber yiyecek içeceklerin hazırlama 
esnasında, standart reçetelere ve porsiyon büyüklüklerine sadık kalınmaması, içeceklerde 
standart ölçeğin kullanılmaması, atıkların yeni yiyecekler hazırlanması için kullanılması gibi 
konular maliyet kontrolünün yapılma nedenleri arasında sıralanmaktadır (Türksoy, 1998: 42). 

Yiyecek içecek işletmelerinde oluşturulan yiyecek içecek kontrolü, hem maliyetlerin 
oluşumunu açıklayabilir hem de ayrıntılı ve kendine özgü kontrol sistemlerinin kullanılmasını 
gerektirebilir. Bu kontrol sistemlerinin kullanılmasında genellikle en etkili kontrol aracı 
menülerdir. Çünkü yiyecek içecek analizlerinin ve kontrol için yapılacak araştırmaların 
etkinliği ile inandırıcılığı, menünün kar açısından elverişli bir biçimde fiyatlandırılmasıyla 
gerçekleşebilir (Usal ve Kurgun, 2003: 114). Yiyecek içecek işletmelerinde uygulanan 
maliyet kontrol sistemleri; basit, ayrıntılı, standart, tahmini, faaliyete ve sürece dayalı maliyet 
kontrol sistemleri olarak sıralanmaktadır (Ninemerer, 1982: 218; Taşkın, 1997: 129; Çiftçi ve 
Köroğlu, 2008:35; Erdinç, 2009:318; Usal ve Kurgun, 2001: 116; Yılmaz, 2005: 155; Öker, 
2003:32-37). 
 
2.2.1 Basit Maliyet Kontrol Sistemleri 

Yiyecek içecek işletmelerinde uygulanan basit maliyet kontrol sistemi; gerçekleşen 
maliyete dayalı, maliyetlerin en basit şekilde hesaplandığı yöntem şeklinde ifade edilebilir 
(Taşkın, 1997: 70). Yüzde kontrol sistemi olarak adlandırılan bu sistem; basit maliyet 
analizlerinde, yiyecek içecek maliyet giderleri, satışlara oranlanarak, yiyecek maliyet yüzdesi 
hesaplanmaktadır. Yiyecek içecek işletmelerinin, geçmiş yıllardaki yiyecek içecek faaliyetleri 
ile gerçekleşen yiyecek içecek faaliyetleri arasındaki rakamlar, oranlanarak 
karşılaştırılmaktadır. Yapılan bu karşılaştırmalı oranlara göre, eğer bir artış söz konusu ise, 
yiyecek ve içecek maliyetleri yükselmiş olarak kabul edilir (Benligiray, 1997: 88).  Yiyecek 
ve içecek maliyetlerinin istenilen yüzde sınırlarını aşması durumunda, düzeltme yapılabilir. 
Ancak uygulanan bu sistemin, yiyecek ve içecek maliyetlerinin yükselmesine neden olan 
ürünler hakkında bilgi vermemektedir (Ninemerer, 1982: 218). 

Basit maliyet kontrol sisteminde satılan yiyeceğin maliyetini bulmak, aşağıdaki 
hesaplama ile mümkün olabilir (Coltman, 1989: 120). 

Satılan Yiyeceğin Maliyeti = Direkt Satın Alınan Malzemeler + Depodan Alınanlar + 
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Departmana Transfer edilenler – Departmandan Transfer edilenler – İçki Yemekleri 
(İçkiyle beraber sunulan çerezler, mezeler vb) 
Elde edilen satılan yiyecek maliyetinin, yiyecek satış gelirlerine oranlanmasıyla, 

istenilen yiyecek maliyet yüzdesi hesaplanmış olur. Basit maliyet kontrol sisteminde elde 
edilen yüzdeler, yiyecek içecek işletmeleri açısından, maliyetleri değerlendirmede kullanılan 
önemli verilerden biri olarak kabul edilmektedir (Çiftçi ve Köroğlu, 2008: 35). Uygulanan bu 
sistemde, genellikle yiyecekler için maliyet yüzdesinin %30 düzeyinde olması 
arzulanmaktadır (Kozak, 1995: 123). Yiyecek içecek işletmelerinde uygulanan basit maliyet 
kontrol sistemi, aylık basit ve günlük basit maliyet kontrol sistemi olarak ayrılmaktadır. 

Aylık basit maliyet kontrol sisteminde oranlar, aylık olarak bulunmaktadır. Aylık 
yiyecek ve içecek malzeme maliyetinin belirlenmesi için ay sonu depo sayımlarının yapılması 
gerekebilir. Yapılan sayımda, mevcut malların miktarlarının fiyatları ile çarpımı sonucu, depo 
mevcutlarının parasal değerleri belirlenmektedir. O aydaki dönem başı açılış stokları ile o 
dönem içindeki alışlar, toplanarak dönem sonu envanterinden çıkarılmak suretiyle tüketim 
miktarları belirlenmiş olur. Aylık yiyecek maliyet, aylık satış gelirlerine oranlanarak maliyet 
yüzdesi bulunur.  (Aktaş, 2001: 330). 

Günlük basit maliyet kontrol sisteminde ise maliyetler, günlük olarak bulunmaktadır. 
Alımlar, o günün maliyetine eklenmekte ve maliyetler, satışlar günlük olarak bir tablo yardımı 
ile takip edilebilmektedir. Günlük yiyecek maliyeti günlük satış maliyetine oranlanarak 
yiyeceğin günlük maliyet yüzdesi bulunur. Bu sistemle işletmelerin, maliyetleri günlük olarak 
takip etmesi ve işletmenin gerektiğinde tedbirleri alması amaçlanmıştır (Çiftçi ve Köroğlu, 
2008: 35). 
 
2.2.2 Ayrıntılı Maliyet Kontrol Sistemleri 

Ayrıntılı maliyet kontrol sistemi, günlük bazda yiyecek içecek maliyet değişmeleri 
hakkında etkin bir kontrol sağlayabilmek ve satılan yiyecek içecek maliyetinin hangi malzeme 
türlerinden kaynaklandığını göstermek amacıyla geliştirilmiştir. Bu sistemin uygulanmasında 
yiyecek ve içecekler; etler, deniz ürünleri, kümes ile av hayvanları, konserveler, meyve ve 
sebzeler, meyve suları, alkollü alkolsüz içecekler, süt ile sütten yapılan ürünler, bakliyat gibi 
gruplara ayrılmıştır (Taşkın, 1997: 129). Gruplara ayrılan yiyecek ve içeceklerde uygulanan 
ayrıntılı maliyet kontrol sistemi; birbirinden farklı olan Harris, Kerr ve Forster ile Horwath ve 
Horwath sistemi şeklinde sınıflandırılmıştır (Çiftçi ve Köroğlu, 2008:35). 

Harris, Kerr ve Forster kontrol sistemi;  satılan yiyecek içecek maliyetlerinin hangi 
girdi kalemlerinden oluştuğunu bulmaya yöneliktir. Ayrıca bu sistem sayesinde, günlük 
maliyet değişmeleri takip edilip ve ara toplamlar alınarak ay sonu sonuçları elde edilmektedir. 
Yiyecek içecek işletmelerinde bu sistemin uygulanabilmesi için, satışların ve maliyetlerin 
önceden tahmin edilmesi gerekmektedir. Daha sonra tahminler ile gerçekler arasındaki farklar 
bulunarak, menüde ne tür değişikliğin yapılacağı tespit edilebilir ( Usal ve Kurgun, 2001: 
116). 

Horwath ve Horwath kontrol sistemi ise; maliyetlerle birlikte, her bir yiyecek ve 
içecek grubunun satış oranını bulmaya dayanmaktadır. Böylece yiyecek ve içecek grubunun, 
toplam yiyecek içecek içindeki ağırlığı tespit edilir. Buna göre, herhangi bir olumsuzluk söz 
konusu ise gerekli tedbirler zamanında alınarak, sorun çözümlenmiş olur. Bu sistemin 
uygulanmasında, yiyecek içecek maliyetlerindeki artışların ayrıntılı bir biçimde gösterilmesi, 
avantaj olarak kabul edilmektedir. Ancak bu sistemin, yiyecek içeceklerde maliyet 
değişiminin kaynağını göstermemesi, dezavantaj sayılmaktadır. Uygulanan bu sistem 
sonucunda, maliyet değişiminin kaynağının bilinmemesi, işletmenin alacağı önlemlerde 
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yetersiz kalınmasına neden olabilir (Sarıışık, 1998: 56). 
 
2.2.3 Standart Maliyet Kontrol Sistemleri 

Standart maliyet kontrol sistemi, geçmiş aylarda yiyecek içecek maliyetlerinde 
meydana gelen artış ve azalışları ayrıntılı bir şekilde belirleyerek, bunların hangi yiyecek 
içecek malzemelerinden kaynaklandığını bulup, daha gerçekçi sonuçlar elde edilmesini 
sağlamaya yöneliktir (Çiftçi ve Köroğlu, 2008:36). 

Standart maliyet kontrol sistemi; toplam standart maliyetlerin, toplam gerçek 
maliyetlerle karşılaştırılması ve yiyecek grupları standart maliyetlerin, yiyecek grupları 
gerçek maliyetleri ile karşılaştırılması şeklinde sınıflandırılmaktadır (Erdinç, 2009:318).  

Toplam standart maliyetlerin, toplam gerçekleşen maliyetlerle karşılaştırılmasına 
yönelik sistem, toplam standartların veya gruplar itibariyle standartların, gerçekleşen 
maliyetlerle karşılaştırılması esasına dayanmaktadır. Karşılaştırmanın yapılabilmesi için, 
servisi yapılan porsiyon sayısının bilinmesi gerekmektedir. Bu sistemde, maliyetlere ilişkin 
sapmaların nedeni, günlük standart maliyet raporu yardımıyla takip edilmektedir. Menüde 
bulunan her yemek kaleminin, standart reçetelere göre hazırlandığı kabul edilerek, maliyetleri 
çıkartılmaktadır. Maliyetler, satılan porsiyon miktarıyla çarpılarak, her menü kaleminin ilgili 
dönem için toplam maliyeti hesaplanır. Daha sonra, menüde bulunan bütün kalemlerin o 
dönemdeki toplam maliyetleri toplanarak, genel maliyete ulaşılır. Gerçekleşen maliyetlerle, 
tahmini maliyetleri karşılaştırarak farklılıklar incelenmektedir (Sökmen, 2005:241). Bu sistem 
ile standart reçetede, porsiyon büyüklüğü ve standart malzeme özelliklerine uyulmadığı 
zaman çıkan sonuçlarla, beklenen standart maliyetler çok farklı olmaktadır. Bu sistemle etkin 
bir maliyet kontrolü, istenilen dönemler ve satışlar itibariyle karşılaştırmalı olarak 
yapılabilmekte, maliyet ve satışlar da bölümler itibariyle takip edilebilmektedir. Bu sistem 
genellikle yiyecek içecek çeşidi fazla olan büyük veya zincir işletmelerde, rahatlıkla 
uygulanabilir bir sistem olarak kabul edilmektedir (Erdinç, 2009:318). 

Yiyecek grupları standart maliyetlerin, yiyecek grupları gerçek maliyetler ile 
karşılaştırılmasına yönelik sistemde ise, işletmelerde sunulan yiyecek içecekler çeşit itibariyle 
çok fazla değilse, menüde yer alan tüm yiyecek ve içeceklere ilişkin maliyet hesaplamaları 
yapılabilir. Çeşidin fazla olması durumunda, yiyecek içecekler gruplandırılmaktadır. 
Gruplandırılan yiyecek ve içeceklerin maliyetleri, gruplar itibariyle takip edilir (Erdinç, 
2009:318). Grup maliyetlerinin hesaplanması; o yemek grubu içinde bulunan kalemlerin her 
biri, reçetede kullanılan tüm malzemelerin toplam maliyetlerinden çıkartılıp, reçetede 
istenilen miktar sayısına bölünmesiyle sonuç elde edilir. Elde edilen sonuç porsiyon 
maliyetinden çıkarılarak hesaplanma yapılmaktadır. Daha sonra tüm hesaplamalar toplanarak, 
o menüyü oluşturan yiyecek içecek grubunun, toplam maliyetine ulaşılmaktadır. Yiyecek 
içecek işletmelerinde uygulanan bu sistem, yiyecek içecek maliyet kontrol sistemleri arasında 
en detaylı ve en gerçekçi sonuçlar veren bir sistem olarak kabul edilmektedir (Dittmer ve 
Griffin, 1999: 393). 
 
2.2.4 Tahmini Maliyet Kontrol Sistemleri 

Ön maliyet veya ön kontrol olarak bilinen ve uygulanan bu sistem, gelecekte olması 
gereken maliyetlerin belirlenerek, beklenen karın elde edilmesi için, gerekli olan satış 
fiyatlarının belirlenmesini kapsar. Ayrıca bu sistemde, menünün oluşturulmasında porsiyon 
maliyetlerinde oluşan hatalara karşı tedbirleri almayı ve maliyet kontrol etkinliğini arttırmaya 
yönelik çabaları kapsamaktadır. Yiyecek içecek işletmelerinde uygulanan bu sistemin özü, 
girdi ve çıktılarla ilgili standardizasyon ve satışlarla ilgili projeksiyon yapıldıktan sonra, 
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gerçekleşen üretim ve satışların standartlarla karşılaştırılarak, planlarda sapmaların 
belirlenmesine yöneliktir. Satış tahminlerinin yapılabilmesi için genellikle geçmiş verilerden 
yararlanılmaktadır (Erdinç, 2009:319). 

Bu sistemde, geçmişteki yiyecek içecek satış miktarları ile yiyecek içecek çeşitleri 
analiz edilerek, gelecek dönemlerde üretimin doğru olarak planlaması amaçlamaktadır. Satış 
analizi sırasında, eğer yönetim isterse, konukların hangi çeşit yemek ve içeceklerden 
hoşlandıklarını, her yemek ve içecek için ne kadar fiyat ödemek istediklerini tespit edip, tüm 
bu yiyecek içeceklerin satış miktarlarını da belirleyebilir (Denizer, 2005:200). 

Ön maliyetleme, yiyecek içeceklerin gerçek üretiminden önce, miktarının ve 
maliyetinin belirlenmesine yöneliktir. Böylelikle yiyecek içeceklerin üretiminden önce, 
gerekli değişikliklerin yapılması mümkün olabilir. Yiyecek maliyet yüzdesinin 
belirlenebilmesi için menüde yer alan, her yiyeceğin bilinmesi gerekmektedir. Eğer yiyecek 
maliyet yüzdesi çok yüksek olursa, menüde yer alan yüksek maliyetli yiyeceklerin yerine 
daha düşük maliyetli yiyecekler eklenebilir ya da satışı az olan yiyecek ve içecekler menüden 
çıkartılabilir (Erdinç, 2009:319).  
 
2.2.5 Faaliyete Dayalı Maliyet Kontrol Sistemi 

İşletmelerin doğru zamanda elde ettiği bilgiler doğrultusunda, etkin karar vermeye 
yönelik tasarlanmış bir sistemdir. Faaliyete dayalı maliyet kontrol sistemi, ürünlerin 
işletmenin kaynaklarını faaliyet bazında tükettiği, dolayısıyla en direkt giderlerin faaliyet 
bazında sınıflandırılması gerektiği anlayışı ile hareket etmektedir. Ürün ile en direkt giderler 
arasında sadece üretim hacmine bağlı olmaksızın çeşitli seviyelerde doğrusal bir ilişki kuran 
yönetim anlayışı olarak tanımlanmaktadır. Faaliyete dayalı maliyet kontrol sisteminin 
tasarlanması beş aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Öker, 
2003:32-37). 

• Faaliyetlerin belirlenmesi, 
• Faaliyetlerin gruplandırılması, 
• Genel üretim giderlerinin faaliyetlere göre yeniden dağıtımı,  
• Maliyetlerin ürünlere aktarımı için uygun maliyet etkenlerinin seçimi,  
• Faaliyet maliyetlerinin ürünlere yüklenmesi, 

Faaliyete dayalı maliyet kontrol sistemi, işletmeler açısından ürün, servis veya 
faaliyetlerin maliyetlerini doğru bir biçimde hesaplayabilen bir sistem olarak ifade edilebilir. 
Bu sistem, genellikle ürün çeşidi fazla olan işletmeler ile giderlerin üretim miktarı ile 
doğrudan ilişkisi olmayan işletmeler tarafından tercih edilir. (Öker, 2003:34). 
 
2.2.6 Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyet Kontrol Sistemi 

Sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyet kontrol sistemi; faaliyetlerin yerine getirilmesi 
için gereken süre ile mevcut kapasitenin birim süre maliyeti yardımıyla, her bir işlem için 
ürün ya da müşterinin kaynak talebinin hesaplanmasında yöneticilere yardımcı olmak 
amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Bu sistem, geleneksel faaliyete dayalı maliyet kontrol 
sisteminin geliştirilmiş şekli olarak ifade edilmektedir 
(http://valuecreationgroup.com/activity_based_costing_time_driven.htm, 02.01.2012). 

Sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyet kontrol sistemi, geleneksel faaliyete dayalı 
maliyet kontrol sistemine alternatif olarak geliştirilen ve sisteminde meydana gelen 
problemleri çözme konusunda, faaliyete dayalı maliyet kontrol sistemine göre daha başarılı 
olan yeni bir sistemdir. Sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyet kontrol sistemi uygulanması ve 
güncellenmesi kolay, zamana dayalı, işletme yöneticilerinin ihtiyacı olan maliyet bilgilerini 
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daha hızlı ve daha ucuza sunan bir sistemdir. Ayrıca bu sistemin en önemli özelliği 
kapasitenin dinamik şekilde hesaplanıp, faaliyet maliyetlerine yansıtılabilmesi ve atıl kapasite 
maliyetinin açıkça rapor etmesi şeklinde ifade edilmektedir. Karmaşık bir yönetim yapısına 
sahip hizmet işletmelerinde rahatlıkla kullanılabilir (Saban ve İrak, 2009:97-98). 
 
3. Araştırmanın Amacı  

Yiyecek içecek işletmelerinin yüksek kar, süreklilik, imaj gibi amaçlara ulaşabilmesi, 
yiyecek içeceklerin doğru seçilmesine ve etkin maliyet kontrolüne bağlı gerçekleşmektedir. 
Turizm literatüründe maliyet kontrolü ile ilgili fazla çalışma gerçekleştirilmediği 
bilinmektedir. Ülkemizde çeşitli il ve ilçelerde faaliyet gösteren otel ve yiyecek içecek 
işletmelerinin sunmuş oldukları ürünlerde uygulanan maliyet kontrol sistemlerini kapsayan 
çalışmalar; (Başer 1995; Kozak 1995; Taşkın 1997; Sarıışık 1998; Angay 2003; Çınar 2004; 
Köroğlu 2007; Çiftçi ve Köroğlu 2008; Erdinç 2009) olarak ifade edilebilir. Ülkemizde 
yapılan tüm bu çalışmalar, genellikle Akdeniz ile Eğe bölgesini kapsamaktadır. Bu bölgedeki 
turizm sektörü içerisinde bulunan konaklama ve yeme içme işletmeleri, genel itibariyle 
mevsimsel özellik taşıyan işletmelerdir. Dolayısıyla araştırma sonucunda, işletmelerin 
uyguladıkları maliyet kontrol sistemleri ile benzerlik göstermektedir. Yapılan bu çalışma ise, 
Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizm sektörü açısından tüm yıla yayılan bir özellik taşıması 
sebebiyle, yiyecek içecek işletmelerinin uyguladıkları maliyet kontrolü sistemlerinin 
tespitinde farklılık göstereceği tahmin edilmektedir. Bu sebeple, yapılan çalışmanın konu ile 
ilgili literatüre ve maliyet kontrolü uygulayıcılarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın temel amacı; Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük ili olan 
Gaziantep’teki turizm işletme belgeli yiyecek içecek işletmelerinin, uygulamış olduğu maliyet 
kontrol sistemlerini tespit ederek, işletmelerin maliyet kontrolü ile ilgili mevcut durumlarını 
saptamaktır.  
 
4. Araştırmanın Kapsamı 

Araştırmanın evrenini, Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren turizm 
işletme belgeli yiyecek içecek işletmeleri oluşturmaktadır. Örneklemini ise; Gaziantep’te 
faaliyet gösteren turizm işletme belgeli yiyecek içecek işletmeleri oluşturmaktadır. 
Örneklemin Gaziantep ili seçilmesindeki sebep, Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük ili 
ve en fazla turizm işletme belgeli yiyecek içecek işletmelerine sahip olmasıdır. Çünkü bu 
bölgedeki illerden; Urfa’da 1 adet, Diyarbakır’da 2 adet ve Gaziantep’te 18 adet turizm 
işletme belgeli yiyecek içecek işletmesi bulunmaktayken; bölgedeki diğer illerde, hiç turizm 
işletme belgeli yiyecek içecek işletmesi bulunmamaktadır 
(http://yigm.kulturturizm.gov.tr/belge/1-63779/turizm-belgeli tesisler.html, 20.08.2011). Bu 
çalışma, Gaziantep’te bulunan 18 adet turizm işletme belgeli yiyecek içecek işletmelerini 
kapsamaktadır. Çalışmadan elde edilecek sonuçların, bölge üzerinde genelleştirilmesinin 
anlamlı olacağı düşünülmektedir. 

 
5.  Araştırmanın Kısıtları 
 Bütün bilimsel araştırmalarda olduğu gibi bu araştırmada da çeşitli kısıtlar söz 
konusudur. Bu araştırmada; ankete katılan yöneticilerden bazılarının işletmenin sahibi olması, 
verecekleri cevaplarda taraflı davranılmasına; alt kademe, üst kademe yöneticileri ile işletme 
sahibi arasında uyumun olmaması anket sorularının yanlış cevaplanmasına yol açabilir. 
Ayrıca Gaziantep ilinde bulunan ilgili işletmelerin sahipleri ve yöneticileri, bu tarz bilimsel 
çalışmalara karşı olumsuz tutum sergileyebilir. Bu ifadeler, araştırmanın kısıtları olarak kabul 
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edilebilir. 
 
6. Araştırmada Kullanılan Veri Ve Yöntem 

Bu araştırmada kullanılan veriler, anket yöntemi ile toplanmıştır.  Anketler, turizm 
işletme belgeli yiyecek içecek işletmelerinin sahiplerine veya yönetici pozisyonundaki 
kişilerine bizzat araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak uygulanmıştır. 
Anket yöntemi, veri toplamada kullanılan en etkili araçlardan biri olmasının yanında, istenen 
bilgilere kısa sürede ulaşılmasına olanak vermektedir (Tütüncü, 2001;84). Bundan dolayı 
araştırmadaki veriler anket yöntemi ile toplanmış ve olası hatalar ile yanlılık sorunu 
engellenmeye çalışılmıştır. 

Anket yoluyla toplanan verilerin analizinde sosyal bilimler için geliştirilmiş olan SPSS 
(Statistical ProgrammeforSocialSciencies) 15.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Ayrıca 
analizlerde ölçeklendirme gerçekleştirilmiş ve 5’li Likert ölçeğinden yararlanılmıştır.  
 
7. Araştırmanın Bulguları  
Gaziantep ilinde bulunan turizm işletme belgeli yiyecek içecek işletme sahipleri ve 
yöneticilerinin eğitim durumlarının frekans dağılımları Tablo 1’de incelenebilir. 
 
Tablo 1.  Katılımcıların Eğitim Durumlarının Dağılımı 
EĞİTİM DURUMU FREKANS YÜZDE 
İlk ve Ortaöğretim 7 38,9 
Lise 4 22,2 
Ön Lisans 2 11,1 
Lisans 5 27,8 
Toplam 18 100,0 
Bulunan sonuçlara göre katılımcıların % 38,9’u (7 kişi) ilk ve orta öğretim mezunu, % 22,2’si 
(4 kişi) lise mezunu, % 11,1’i (2 kişi) ön lisans mezunu ve % 27,8’si (5 kişi) üniversite 
mezunudur. Çalışmaya katılan ilgili işletme sahipleri ve yöneticilerinin büyük bir kısmının, 
eğitim seviyesinin düşük olduğu saptanmıştır.  
 
Gaziantep’teki ilgili işletmenin katılımcılarının, görev durumlarının frekans dağılımları Tablo 
2 ‘de görülebilir.  
 
Tablo 2. Katılımcıların İşletmedeki Görev Durumlarının Dağılımı 
GÖREV DURUMU FREKANS YÜZDE 
Yiyecek İçecek Müdürü-Restoran Müdürü 3 16,7 
Yiyecek İçecek Müdür Yrd.- -Restoran Müdür Yrd. 5 27,8 
Aşçıbaşı- Aşçıbaşı Yrd. 1 5,6 
Restoran Şefi 5 27,8 
Diğer ( İşletme Sahibi) 4 22,2 
Toplam 18 100,0 
Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların;  % 16,7’si (3 kişi), işletmede yiyecek içecek 
müdürü/restoran müdürü, % 27,8’i (5 kişi) yiyecek içecek müdür yardımcısı/restoran müdür 
yardımcısı, % 5,6’sı (1 kişi) aşçıbaşı/aşçıbaşı yardımcısı ve % 27,8’i (5 kişi) restoran şefi 
olarak ilgili işletmede çalışmakta olduğu, % 22,2 (4 kişi) katılımcının da işletme sahibi olduğu 
saptanmıştır.  
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Gaziantep ilinde bulunan ilgili işletmelerin türünün frekans dağılımları Tablo 3’te 
incelenebilir.  
 
Tablo 3. Yiyecek İçecek İşletmesinin Türünün Dağılımı 
İŞLETME TÜRÜ FREKANS YÜZDE 
Restoran 17 94,35 
Kulüp 1 5,65 
Toplam 18 100,0 
Bulunan sonuçlar incelendiğinde, araştırma kapsamındaki turizm işletme belgeli yiyecek 
içecek işletmelerinin katılımcılarının verdikleri cevaplara göre, işletmelerin % 94,35’nin (17 
işletme) restoran, % 5,65’nin (1 işletme) ise kulüp olduğu saptanmıştır.  
 
Çalışma kapsamındaki işletmelerin uygulamış oldukları menü türünün frekans dağılımları 
Tablo 4’te incelenebilir.  
 
Tablo 4.İşletmelerde Uygulanan Menü Türünün Dağılımı 
MENÜ TÜRÜ FREKANS YÜZDE 
Ala CarteMenü 18 100,0 
Table’dHotel Menü  0 0 
Devirli Menü  0 0 
Özel Menüler 0 0 
Diğer Menüler 0 0 
İlgili işletmelerin katılımcılarının menü türü ile ilgili soruya verdikleri cevaba göre, 
işletmelerin % 100’nün (18 işletme) ala carte türü menü uyguladığı saptanmıştır.   
 
Gaziantep’teki turizm işletme belgeli yiyecek içecek işletmelerinin sahipleri ve yöneticilerinin 
verdikleri bilgiler doğrultusunda, işletmelerinde maliyet kontrolü uyguladıkları tespit 
edilmiştir. Uygulanan maliyet kontrol yöntemlerinin türünün dağılımları Tablo 5’te 
gösterilmiştir.  
 
Tablo 5. İşletmelerde Uygulanan Maliyet Kontrol Sistemlerinin Dağılımı 
UYGULANAN MALİYET KONTROL SİSTEMLERİ FREKANS YÜZDE 
Basit Maliyet Kontrol Sistemi 5 27,8 
Ayrıntılı Maliyet Kontrol Sistemi 7 38,9 
Tahmini Maliyet Kontrol Sistemi 6 33,4 
Toplam 18 100,0 
Elde edilen sonuçlara göre işletmelerin % 27,8’i (5 işletme)  basit maliyet kontrol sistemi 
uygulamakta, % 38,9’u (7 işletme) ayrıntılı maliyet kontrol sistemi uygulamakta ve % 33,4’ü 
(6 işletme) tahmini maliyet kontrol sistemi uygulamaktadır. Uygulamaya katılan işletme 
sahipleri ve yöneticileri genellikle ayrıntılı maliyet kontrol yöntemini tercih etmektedir. 
Ayrıntılı maliyet kontrol sistemi, günlük baz da yiyecek ve içecekleri gruplara ayırarak 
maliyet değişmeleri hakkında etkin bir kontrol sağlamaktadır. 
 
Araştırmaya katılan Gaziantep ilindeki turizm işletme belgeli yiyecek içecek işletme sahipleri 
ve yöneticilerinin maliyet kontrol sistemleri ile ilgili düşünceleri, Tablo 6’da incelenebilir. 
Oluşturulan tablo büyükten küçüğe doğru Likert olarak derecelendirilmiş ve ortalama değerler 
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5’li Likert ölçeği ile sunulmuştur. Katılımcıların verdikleri cevaplar, aşağıdaki standart Likert 
sınıflandırılması çerçevesinde değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. 
   

Kesinlikle Katılıyorum  4,25–5   
  Katılıyorum    3,25–4,24 
  Kararsızım    2,25–3,24 

Katılmıyorum    1,25–2,24 
Hiç Katılmıyorum    0–1,24   

 
Tablo 6. Araştırmaya Katılan İşletme Sahipleri ve Yöneticilerinin maliyet kontrol sistemleri İle İlgili 
Düşüncelerinin Dağılımı 

 
YARGILAR 

 
ORT. 

 

İşletmede uygulanan menü türü, maliyet kontrolü üzerinde etkilidir. 4,61 

K
ES

İN
Lİ

K
LE

 
K

A
TI

LI
Y

O
R

U
M

 

Yiyecek içecek işletmelerinde kaynaklar maliyet kontrolünde etkilidir. 4,56 

Mevsimsel koşullar, maliyet kontrolü üzerinde etkilidir. 4,17 

 K
A

TI
LI

Y
O

R
U

M
 

Maliyet kontrol sürecinin üretim ile servis kontrolü aşamasında sorun 
yaşanmaz. 

4,11 

Maliyet kontrol sürecinin yiyecek içecek standartlarının belirlenmesi 
aşamasında sorun yaşanmaz. 

3,94 

Maliyet kontrol sürecinin gelir kontrolü aşamasında sorun yaşanmaz. 3,94 

İşletmede çalışan kalifiye personel sayısı, maliyet kontrolü üzerinde 
etkilidir. 

3,94 

Maliyet kontrol sürecinin stok kontrolü aşamasında sorun yaşanmaz. 3,83 

Maliyet kontrol sürecinin satın alma ile tesellüm kontrol aşamasında sorun 
yaşanmaz. 

3,78 

İşletme sahibi ve yöneticilerin eğitim durumu, maliyet kontrolü üzerinde 
etkilidir. 

2,89 KARARSIZIM 

  
Tabloya göre turizm işletme belgeli yiyecek içecek işletmelerinin işletme sahip ve 
yöneticileri; “İşletmede uygulanan menü türü, maliyet kontrolü üzerinde etkilidir. ( 4,61)”; 
“Yiyecek içecek işletmelerinde kaynaklar maliyet kontrolünde etkilidir. (4,56)”, yargılarına 
kesinlikle katılmaktadır. Buradan hareketle işletme sahip ve yöneticileri işletmelerde 
oluşturulan menünün ve işletmenin kaynaklarının maliyet kontrol sistemleri üzerinde çok 
etkili olduğunu savunmuştur.  
Araştırmaya katılan ilgili işletmelerin sahipleri ve yöneticileri; “Mevsimsel koşullar, maliyet 
kontrolü üzerinde etkilidir. (4,17)”;“Maliyet kontrol sürecinin üretim, servis (4,11), gelir 
kontrolü (3,94) ve standartların belirlenmesi (3,94)  aşamasında sorun yaşanmaz.”; “İşletmede 
çalışan kalifiye personel sayısı, maliyet kontrolü üzerinde etkilidir (3,94).”; “Maliyet kontrol 
sürecinin stok kontrolü aşamasında sorun yaşanmaz.( 3,83)”; “Maliyet kontrol sürecinin satın 
alma ile tesellüm kontrol aşamasında sorun yaşanmaz.(3,78)” yargılarına katılmaktadırlar.  
Buradan hareketle turizm işletme belgeli yiyecek içecek işletmelerinin sahipleri ve 
yöneticilerinin yiyecek ve içeceklerin maliyet kontrol sistemlerinin uygulanmasında, 
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mevsimsel koşulların ve işletmede çalışan personelin kalifiye olmasının etkili olduğu 
düşüncesi sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca araştırma kapsamındaki işletme sahipleri ve 
yöneticileri, yiyecek içeceklerin maliyet kontrol sistemlerinin uygulanması sürecinin üretim, 
servis, gelir, satın alma ve stok kontrolü ile standartların belirlenmesi aşamasında herhangi bir 
sorun yaşamadıklarını savunmuştur. 
İşletme sahibi ve yöneticilerinin “eğitim durumu (2,89) maliyet kontrol sistemi üzerinde 
etkilidir.”, yargısına ilgili işletmelerin yöneticileri kararsız kalmaktadır. Turizm işletme 
belgeli yiyecek içecek işletmelerinin sahipleri ve yöneticileri, kendi eğitim durumlarının 
yiyecek ve içeceklerin maliyet kontrol sisteminde, herhangi bir etki yaratıp yaratmaması 
konusunda kararsız kalmışlardır. Bulunan bu sonuçlar ışığında, turizm işletme belgeli yiyecek 
içecek işletme sahibi ya da yöneticilerine göre; maliyet kontrol sistemlerinin uygulanmasında 
demografik faktörlerden olan eğitim durumunun bir etkisi olup olmadığı konusunda kararsız 
kaldıkları tespit edilmiştir. 
 
Sonuç ve Öneriler  
 Artan talebe paralel olarak gün geçtikçe büyüyen yiyecek içecek işletmelerinin, 
konukların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ürün çeşitlendirmesi yaptıkları bilinen bir 
gerçektir. Bu sebeple üretilen ürünlerde maliyet kontrolü önemli hale gelmektedir.  Çünkü 
üretilmesi düşünülen ve üretilen ürünlerde etkin maliyet kontrolü ile kaçakların engellenmesi, 
işletmenin sürekliliği ve yüksek karı açısından önem arz etmektedir. Konuk isteklerini 
gerçekleştirmek amacıyla ürünlerin çeşitlendirilmesi, üretim ve tüketimin eş zamanlı olması, 
işletme kaynakları ve rekabet gibi faktörler maliyet kontrolünü zorunlu hale getirmektedir. 

Bu çalışmanın amacı; Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük ili olan Gaziantep’teki 
turizm işletme belgeli yiyecek içecek işletmelerinin uygulamış olduğu maliyet kontrol 
sistemlerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda ilgili işletmelerin sahip ve yöneticilerine 
yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak, bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 
anket verileri kullanılarak, frekans dağılımları gerçekleştirilmiştir. Veriler, 5’li Likert analizi 
çerçevesinde incelenmiş ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; tamamı ala carte menü kullanan örneklem 
dahilindeki işletmeler, restoran sınıfındadır. Bu işletmeler, genellikle ayrıntılı maliyet kontrol 
sistemini uygulamaktadır.  Maliyet kontrol sistemlerinin uygulanmasında, menü türü ve 
işletme kaynaklarının çok etkili bir faktör olduğu tespit edilmiştir.   

Çalışmadan elde edilen bir diğer sonuçta; işletme sahipleri ve yöneticilerinin eğitim 
durumlarının yiyecek içecek maliyet kontrol sistemlerine olan etkisiyle ilgilidir. Buna göre 
işletme sahipleri ve yöneticileri kendi eğitim durumlarının, uygulanan maliyet kontrol 
sistemlerinin belirlenmesinde herhangi bir etki yaratıp yaratmadığı hususunda kararsız 
kalmışlardır. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar; Başer’in (1995), Taşkın’ın (1997) ve Erdinç’in 
(2009) çalışmalarından elde edilen sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. İlgili işletmelerin 
öncelikle ayrıntılı, sonra basit maliyet kontrol sistemini uyguladığı tespit edilmiştir. 
Dolayısıyla bu sonuçlar, yaptığınız çalışmanın sonuçlarıyla kısmen benzerlik göstermektedir. 
Çünkü araştırma sonuçlarına göre, yapılan çalışmadaki ilgili işletmelerin %38,9’u ayrıntılı 
maliyet kontrol sistemini uygulamaktadır. Angay’ın (2003), Çınar’ın (2004), Köroğlu’nun 
(2007), Çiftçi ve Köroğlu’nun (2008) çalışmalarının sonuçları ile ise farklılık göstermektedir. 
Bu araştırmalarda ilgili işletmelerin, genellikle basit ve standart maliyet kontrol sistemlerini 
uyguladıkları tespit edilmiştir. Oluşan bu farklılığın, uygulamanın gerçekleştirildiği örneklem 
farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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Ülkemizde konuyla ilgili uygulamalı çalışmalar incelendiğinde; genellikle Ege, 
Akdeniz Marmara bölgesinde mevsimsel özellik taşıyan işletmeleri kapsadığı görülmüş, buna 
karşın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir ile yönelik çalışmaya rastlanılmamıştır. 
Dolayısıyla bu çalışmanın, Gaziantep ilini kapsaması sebebiyle, Güneydoğu Anadolu bölgesi 
ile ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bununla beraber yapılan bu çalışma, 
yeni çalışmaların konusunu oluşturacaktır.  Benzer çalışmalar; Karadeniz, İç Anadolu ve 
Doğu Anadolu bölgesinde de uygulanarak, literatüre geçebilir. Konuyla ilgili çalışma yapacak 
kişilere katkısı olabileceği gibi sektördeki işletme sahipleri ve yöneticilerine de fayda 
sağlayacağı düşünülmektedir.   

Çalışmadan elde edilen tüm sonuçların, çalışmanın kısıtları doğrultusunda 
değerlendirilmesi önemlidir. Yapılan bu çalışma, Gaziantep ilindeki turizm işletme belgeli 
yiyecek içecek işletmelerini kapsamaktadır. Bundan sonra gerçekleştirilecek çalışmalarda, 
turizm işletme belgeli yiyecek içecek işletmelerinden farklı olarak, belediye belgeli yiyecek 
içecek işletmeleri incelenebilir. Dolayısıyla konu ile ilgili daha fazla bilgi sağlanabilir. Ayrıca 
bu çalışma başka illerde de tekrarlanarak, konuyla ilgili iller karşılaştırılıp, maliyet kontrolü 
ile ilgili bölgesel farklılıklara ulaşılabilir. Bununla beraber mevsimsel özellik taşıyan ve 
taşımayan işletmelere de maliyet kontrolü ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilebilir. Böylece 
mevsimsel özellik taşıyan ve taşımayan işletmelerin uygulamış oldukları maliyet kontrol 
sistemleri değerlendirildiği zaman farklı bakış açılarının olması yeni çalışmaların konusunu 
oluşturabilir. 
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GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARINDAN ÇÖMLEKÇİLİK  

(SAKARYA ÖRNEĞİ)1 

              

Yrd. Doç. Dr. Erol EROĞLU2            Yrd. Doç. Dr. Yavuz KÖKTAN3 

ÖZ   

Çömlek; yazılı belgelerin olmadığı tarih öncesi çağların aydınlatılması için, çok asitli 

topraklar dışında, hiç bozulmadan kalabilmesi sayesinde, günlük hayatın, ekonomik durumun, 

ticaretin, teknolojik düzeyin vb. anlaşılmasında arkeologlara yardım eden buluntulardan 

biridir. Çömlek biçimlerinde ve yapım tekniklerinde oluşan değişimler, kültürel değişimlerin 

de yansıtıcısı olurlar.  

Çalışmanın konusunu; geleneksel el sanatlarından biri olan çömlekçilik 

oluşturmaktadır. Çömlek yapımında kullanılan malzemeler, yapım aşamaları, kullanılan 

hammadde kaynakları, bölgedeki geçmiş ve günümüzdeki durumu hakkında bilgi verilmeye 

çalışılmıştır.  Çalışmamızın iskeletini örneklem olarak seçtiğimiz Sakarya’da yaptığımız alan 

araştırması sonucunda elde ettiğimiz veriler oluşturmaktadır. 

Çalışmada “tarama (survey) modeli” uygulanmıştır. Araştırma, teorik ve uygulamalı 

olarak iki kısımdan oluşturulmuştur. İlk aşamada, konuyla ilgili literatür taraması yapılarak 

konunun teorik çerçevesi oluşturulmuştur. İkinci aşamada ise, araştırmanın amacı 

doğrultusunda saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Saha çalışmasında gözlem ve görüşme 

teknikleri kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çömlekçilik, Sakarya, Geleneksel El Sanatları.   
                                                 
1 Bu çalışma Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen “Sakarya ve 
Çevresi Halk Sanat ve Zanaatları Derleme Projesi, Proje No: 2004/14” projesinde elde edilen verilerden 
derlenmiştir. 
2 Sakarya Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Türk Halk Oyunları Bölümü, eeroglu@sakarya.edu.tr.  
3 Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ykoktan@sakarya.edu.tr.  
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POTTERY FROM TURKISH TRADITIONAL HANDCRAFTS 

(ON A SAMPLE OF SAKARYA)   

ABSTRACT 

Pottery;  is the one of the antique which helps the archaeologists to make the everyday 

life, economic situation, trade, technological level sense, in order to clarify the unwritten 

documents prehistoric. Changes of forms and making techniques of pottery are also reflective 

the cultural changes.  

The subject of study; which is one of the traditional crafts of pottery is.  Tried to 

provide information about the materials which is used in the construction of pottery, 

construction phases, used sources of raw materials in, history in the region and current state. 

Frame work of this study is data which we got as a result of fieldwork in Sakarya that we 

selected as a sample. 

In study, survey model was applied. Research was occured in to the two parts of 

theory and applied. In the first phase, the theoretical framework of subject was formed by 

reviewing of the literature. In the second phase, fieldwork was carried out for the aim of the 

study.  

Key Words: Pottery, Sakarya, Traditional Crafts. 

 

GİRİŞ  

Çömlek; yazılı belgelerin olmadığı tarih öncesi çağların aydınlatılması için, çok asitli 

topraklar dışında, hiç bozulmadan kalabilmesi sayesinde, günlük hayatın, ekonomik durumun, 

ticaretin, teknolojik düzeyin vb. anlaşılmasında arkeologlara yardım eden buluntulardan 

biridir. Çömlek biçimlerinde ve yapım tekniklerinde oluşan değişimler, kültürel değişimlerin 

de yansıtıcısı olurlar. Buluntular sayesinde kil analizleri yapılabilir ve kilin kaynağına göre 

ticaret ve kültürel ilişkiler aydınlatılabilir. Kil kökenli maddelerden yapılan ürünler genel 

olarak üçe ayrılmaktadır. Düşük ısıda fırınlanmış ve sırlanmamış olanlar genel olarak, 

“çömlek”; çömlek gibi düşük ısıda fırınlanmış ancak sırlanmış olanlar “seramik”; ergime 
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derecesine kadar ısıtıldıktan sonra camsı bir yapıya sahip olanlar ise sırlanmış olsun veya 

olmasın “porselen” olarak tanımlanmaktadır. Çömlek yapımı yaklaşık 8200 yıl önce Anadolu, 

Kuzey Suriye ve Kuzey Mezopotamya’da ortaya çıkmış ve 2000 yıl gibi insanlık tarihi için 

kısa bir sürede dünyaya yayılmıştır (Özdoğan; 1997:380-383).  

Çalışmanın Konusu 

Çalışmanın konusunu; geleneksel el sanatlarından biri olan çömlekçilik 

oluşturmaktadır. Çömlek yapımında kullanılan malzemeler, yapım aşamaları, kullanılan 

hammadde kaynakları, bölgedeki geçmiş ve günümüzdeki durumu hakkında bilgi verilmeye 

çalışılmıştır.  Çalışmamızın iskeletini örneklem olarak seçtiğimiz Sakarya’da yaptığımız alan 

araştırması sonucunda elde ettiğimiz veriler oluşturmaktadır.  

Çalışmanın Amacı 

Her toplum, tarihin seyri içinde kendine has kültürel değerlerini meydana 

getirmektedir. Bu kültürel değerlerden bazıları zamanla toplumun ihtiyaçlarına cevap 

veremediğinden veya farklı sebeplerden dolayı kaybolmakta, bir kısmı ise şekil değiştirerek 

varlıklarını sürdürebilmektedir. 

Çalışmamızın amacı: yok olmaya yüz tutmuş el sanatlarımızın geriye kalan az 

sayıdaki temsilcilerinin konuyla ilgili bilgi, birikim, duygu ve düşüncelerini derlemek, bu 

şekilde el sanatlarını kalkındırmaya yönelik olarak başlayan ve gelecekte de artarak devam 

edeceğini umduğumuz çalışmalara katkıda bulunabilmektir. 

 

Metod  

Çalışmada “tarama (survey) modeli” uygulanmıştır. Tarama modeli, “geçmişte veya 

hâlihazırda mevcut olan bir durumu kendi şartları içinde olduğu gibi tanımlamayı” amaçlayan 

araştırma modelidir. Tarama modellerinde değişik betimleme yöntemleri birlikte 

kullanılabileceği gibi, problemin özelliğine ve araştırmanın amacına göre sadece bir 

betimleme yöntemiyle de araştırma yürütülüp sonuçlandırılabilir (Cebeci, 2002:14-17). 

Saha çalışmasında gözlem ve görüşme teknikleri kullanılmıştır. Gözlem; bilim 

dallarında yıllardan beri kullanılan yaygın bir bilgi toplama tekniği olarak bilinmektedir. 
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Genel olarak, bireylerin değişik ortamlarda sergilediği çeşitli davranışlar hakkında onları 

gözlemleyerek bilgi toplamak için kullanılır. Pratik olması ve kullanma kolaylıkları 

bakımından bilimsel çalışmalarda gözlemin belirli bir yeri vardır. Fazla araç kullanmayı 

gerektirmediği için kolayca uygulanabilen gözlem, tek veya grup olarak bireyin içinde 

bulunduğu çevre şartlarını ve etkinlikleri değiştirmeden, onun gözlenebilir bütün davranışları 

hakkında kolayca bilgi toplamaya fırsat veren bir tekniktir. Çevre şartlarında herhangi bir 

kurgulama yapılmaz ve gözlemlenen olguya müdahale edilmez (Gökçe, 1992:99-104). 

Görüşme (mülakat) folklor derleyicilerinin en çok kullandığı alan araştırması 

tekniğidir. Görüşmeyle derleyici, kaynak kişinin bildiği, yaptığı, yapmış olduğu şeyleri 

bunların sebeplerini öğrenir. Görüşme (mülakat) ayrıca derleyiciye halk kültürü malzemesinin 

aslını verir (Çobanoğlu, 2000:80). 

Folklor ürünlerini inceleyerek, değişmeleri gözlemlemek, yapılan tespit ve 

değerlendirmelerle millî kültüre ve dolayısıyla evrensel kültüre katkıda bulunmak 

folklorcuların asli görevidir (Eroğlu, 1990:302). Bu düşünceden hareketle çömlekçiliğin 

geçmişten günümüze gelmiş olduğu nokta ve geleceği hakkında tespitler yapılmış ve öneriler 

ortaya konmuştur. 

Araştırma, teorik ve uygulamalı olarak iki kısımdan oluşturulmuştur. İlk aşamada, 

konuyla ilgili literatür taraması yapılarak konunun teorik çerçevesi oluşturulmuştur. İkinci 

aşamada ise, araştırmanın amacı doğrultusunda saha çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Sakarya’da Çömlekçilik 

Türk halk sanatı halk edebiyatı, halk müziği gibi işitsel (fonetik) sanatlar; halk 

oyunları, halk dansları gibi hareketli (dramatik) sanatlar ve el sanatları, el işi olarak 

isimlendirilmiş olan halk resmi, tekstil işleri gibi iki boyutlu, çömlekçilik, metal işleri, ağaç 

işleri gibi üç boyutlu örnekler içeren görsel (plastik) örnekler içeren görsel halk sanatlarından 

oluşmaktadır (Barışta, 2005:14 ). 

Sakarya geleneksel sanat ve zanaatlar yönünden oldukça zengindir. Eskiden yaygın 

olan çömlekçilik, ağaç oymacılığı, dokumacılık, örgü işleri, süpürgecilik, sepet örücülüğü ve 

bakırcılık gibi zanaatlar modern teknolojinin hâkimiyeti sonucu unutulmaya yüz tutmuştur.  
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Sakarya ilinin semt, mahalle, köy, çarşı ve pazar isimlerini gözden geçirdiğimizde eski 

isimlerin büyük bir kısmının bir ürüne ya da bir mesleğe işaret ettiği görülmektedir. Örnek 

olarak; Sepetçiler, Yağcılar, Bakırlı, Nalköy, Kıncılar, Saraçlı, Yağbasan, Bıçkıatık, 

Eskibıçkı, Uzunçınar, Alağaç, Kurumeşe, Karaçam, Kalburcu, Bezirgan, Çakmaklı, Taraklı, 

Pamukova, Söğütlü, Çerçiler, Çökekler, Papuççular, Çıracılar, Tığcılar, Süpürgeciler, 

Tabakhane, Kalaycı, Bozacı, Hasırcılar, Dokurcun, Sepetçiler, Bakırcılar, Ayakkabıcılar, 

Keresteciler, Demirciler, Semerciler, Çömlekçiler, Küpçüler gibi isimler sayılabilir (Çoruhlu; 

2005:1097).  

Çömlekçilik; Sakarya’da Adapazarı – Karasu yolu üzerinde bulunan çömlek 

atölyesinde yaşatılmaktadır. Atölyede kullanılan kil, Poyrazlar Gölü bölgesinden kendi 

imkânlarıyla temin edilmektedir. Göl yakınındaki bölgeden kepçe vasıtasıyla toplanmakta ve 

atölyeye taşınmaktadır. Göl kıyısından getirilen ham durumdaki kil ıslatılarak dinlenmeye 

bırakılmaktadır. Çömlek yapmak için kil şekillendirilmeden önce, içinde çeşitli katkı 

maddeleri bulunan hamur, içindeki maddelerin iyice dağılması ve içinde hava kalmaması için 

iyice yoğrulur.   

      
 

Ham durumdaki kil; öncelikle “çamur makinesi” denen makineden geçirilmektedir. Bu 

makinede işlenirken uygun kıvama gelmesi için ıslanmaktadır. Çamur bu makinede iki kere 

işlenmektedir. Bu işlemin amacı içinde çeşitli katkı maddeleri bulunan ham durumdaki 

çamurun kil haline gelmesi, içinde hava kalmaması ve işlenmeye uygun bir şekle girmesidir.  
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Çamur makinesi temel olarak birbirine paralel iki silindirden oluşmaktadır. Ayrıca 

silindirlerin motor yardımıyla dönmesi için kenarında bir çark bulunmaktadır. Kenardaki 

çarktan kayış geçirilerek silindirlerin harekete geçmesi sağlanmaktadır. 

Çamur makinesinin kullanılmadığı zamanlarda bu makinenin yaptığı işlem de insanlar 

tarafından yapılmaktadır. Ham  kil ıslatılmakta ve insanlar tarafından çiğnenerek kullanılmaya 

uygun çamur haline getirilmeye çalışılmaktadır.   

      
Çamur makinesinden iki kere geçirilen kil, “hamur makinesi”nde yoğrulmaktadır. Kil 

makinede yoğrulurken ölçülü olarak ıslanmaktadır. Yoğrulan kil iyice hamurlaşmakta, 

incelmekte ve işlenmeye uygun hale gelmektedir. Hamur makinesi; birbirine paralel 

durumdaki iki silindirin dişliler yardımıyla dönmesi şeklinde çalışmaktadır. Çamur haline 

getirilmiş olan kil, silindirlerin arasından geçirilmektedir.  
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Silindirlerin arasından ıslatılarak geçen kil, makinenin ağzından bir metre 

uzunluğunda silindirler biçiminde çıkmaktadır. Hamur makinesinde iyice yoğrulan, incelen ve 

işlenmeye ve silindir biçiminde çıkan kil, işlenmek üzere tezgâhlara alınır.   

      
Ustanın çalıştığı tezgâhın önünde kile eli ile şekil verdiği “çark” bulunur. Eskiden 

ayak gücüyle çevrilen çark, günümüzde motor ile çevrilmektedir. Çarkın önünde ustanın 

oturabilmesi ve işini rahatlıkla yapabileceği şekilde basit bir oturma yeri bulunur. Önce 

işlenmeye hazır hale getirilmiş olan kilden yapılacak işe yetecek kadar bir parça çarkın 

üzerine alınır. Hızla dönen çarkın üzerindeki kile eller kullanılarak şekil vermeye başlanır.  
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Kile şekil verirken “tarak” adı verilen metal alet de kullanılır. Tarağın farklı boyutları 

vardır. Yapılan işe göre uygun boyutta olan tarak kullanılır. 
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Son düzeltmeler yapılıp malzemeye şekli verildikten sonra işlem tamamlanmıştır.  
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Ham olarak atölyeye gelen çamur, çarkın üstünden vazo, testi, baca, kumbara, 

mumluk, bahçe süsleri, dekor eşyası vb. ürün olarak alınır.  

            

    

Hazırlanan ürünler 15-20 gün kurumaya bırakılır. Daha sonra fırında pişirilir. Çömlek 

atölyesinde iki tane fırın bulunmaktadır. Fırınlar toprağın oyulması şeklinde oluşturulmuştur. 

Malzemeleri fırınlamak için önce malzemeler fırına doldurulur. Daha sonra fırının kapak 

kısmı tuğla ile örülerek kapatılır. Tuğlaların üzeri çamurla kapatılır. Son olarak fırının saçtan 

yapılan kapağı kapatılır. Bu şekilde fırına hava girmesi ve ısının dışarı çıkması engellenir.   
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Fırının iç kısmında yakıldığı zaman ateşin ve oluşan ısının fırının içine yayılmasını ve 

malzemelerin pişmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş delikler bulunmaktadır. Malzemeler 

doldurulduktan ve kapağı kapatıldıktan sonra fırının yakılmasına sıra gelmiştir.  

 
Fırınının ocağı arka bölümde yer almaktadır. alt kısımda yer alan ocakta odunlar 

yakıldığı zaman oluşan ateş ve sıcaklık, üst tarafındaki ürünlerin pişmesini sağlamaktadır. 

Fırın yakıldıktan 3-4 saat sonra malzemeleri pişirecek sıcaklığa ulaşmaktadır. Sıcaklığının 

düşmemesi ve ateşin azalmaması için devamlı olarak odun takviyesi yapılmaktadır.  

Halk Sanatlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri 

El sanatları ustalarının belirli bir sağlık güvencesi bulunmaması ve gelirlerinin sabit 

olmaması, çalıştıkları atölyelerin standartlarının çok düşük olması nedeniyle birtakım meslek 
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hastalıklarına yakalanmaları mesleğe olan ilginin her geçen gün azalmasına, kimi meslek 

gruplarının yok olmasına neden olmaktadır. El sanatları yıllardır dededen toruna, babadan 

oğula geçerek usta–çırak geleneğiyle günümüze kadar gelmiştir. Belirtilen olumsuzluklardan 

dolayı gençler, belirli geliri, sağlık güvencesi olmayan, ürettiğini satamayan, gelecek 

görmedikleri bu mesleklere yönelmemektedirler  

Oldukça geniş bir alanı olan el sanatlarımız, başta endüstrileşmenin etkisi olmak üzere 

değişen hayat şartlarına,  değer yargılarına, güncel ihtiyaçlara, modaya bağlı olarak ihtiyaçtan 

daha çok zevke hitap etmesinin etkisi ile ya eski önemini kaybetmiş ya da tümüyle ortadan 

kalkmıştır. Buna bağlı olarak üretim ve satışa yönelik talep azalmaktadır.  

Modern yaşamın getirisi pek çok ürünün hizmete sunulduğu bir ortamda el sanatları 

ihtiyaçtan çok zevke hitap etmektedir. Son yıllarda geleneksel el sanatlarının önem 

kazanması, ülkemizde kültüre olan ilginin artmasından değil, diğer ülkelerden gelen talep 

etkisiyle oluşan modadan kaynaklanmaktadır. Bu ilginin canlı tutulması ve süreklilik 

gösterme yollarının aranmasıyla ülkemize ekonomik açıdan küçümsenmeyecek boyutta 

girdiler sağlayabilecek el sanatları üretimine ciddi bir yaklaşım gerekmektedir. 

Araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler ışığında “ürün tanıtım kartı” 

uygulamasının başlatılması gerekmektedir. Bu kartlarda ürünün hammaddesi, yapıldığı   

bölge-il, yapım tekniği, ürünün kullanıldığı yer, üretim tarihi, ustanın adı yer almalıdır. 

Hazırlanan ürün kimlik kartlarıyla hem ürün hakkında hiç bilgisi olmayan herhangi bir alıcıya 

kısa bilgi verilmiş hem de ürünün yurt içi ve yurt dışında tanıtımı yapılmış olacaktır. Bunun 

yanı sıra “usta kimlik belgelerinin” hazırlanmasıyla kişilerin ustalıkları belgelenmiş olacaktır.  

El sanatları üretici/sanatkârının çalışma alanıyla ilgili vergi indirimine gidilmelidir. 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında, kültürün devamını 

sağladıkları için sanatkârların da yer alması gerekmektedir. 

Devlet İhale Kanunu’nda özellikleri nedeniyle belli kişilere yaptırılmasında yarar 

görülen fikri ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren işler, eski eserlerin restorasyonu ve 

onarımı vb. gibi kanun maddeleriyle de belirlenmiş yenileme işleri için mevcut olan 

ustalardan yararlanılabilir.  
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Hammadde temini konusunda ustaların desteklenmesi üretimin kalitesini ve 

kapasitesini etkileyecektir. Hammadde ihtiyacının karşılanması için teşvik kredilerinin 

verilmesi ve bu kredilerin amacına uygun olarak kullanılmasının kontrol edilmesi 

gerekmektedir.  

Ülkemize ait var olan maddi kültürel değerlere sahip çıkabilmek için, bu 

değerlerimizin diğer ülkeler nezdinde öncelikle tanımlanması; bunun içinde programlı bir 

şekilde öncelik durumuna göre araştırmaların yapılması gerekmektedir. Araştırmaların 

derleme boyutunun yanı sıra “etnografik belgeleme” çalışmalarını da kapsaması el 

sanatlarının arşivlenmesi bakımından önemlidir. 
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AVRUPA BİRLİĞİ KİMLİĞİ ÖLÇEĞİNİN EŞDEĞERLİK UYARLAMASI1 

          
Dr. Esen ALTUNAY2  Yrd. Doç. Dr. Yılmaz TONBUL3 

Öz 
Avrupa Birliği kimliği ölçeğinin Türkçe formunun dilsel eşdeğerliğinin sağlanması ve 

ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin Avrupa Birliği kimliği algısının belirlenmesinin 
amaçlandığı bu araştırma, betimsel tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmada oranlı 
küme örnekleme yöntemine göre deçilen toplam 1290 katılımcının verileri kullanılmıştır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak, Luhtannen ve Crocker (1992) tarafından geliştirilen ve 
dilsel geçerlik çalışmaları araştırmacı tarafından yapılan Avrupa Birliği kimliği algısı ölçeği 
kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, ilköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin AB 
kimliği algısı orta düzeydedir. Kimlik alt boyutlarından AB sosyal kimlik algısı en yüksek, 
AB kimliği ile özdeşleşme en düşük düzeydedir. İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin 
cinsiyet, yaş, sosyoekonomik düzey, branş, yabancı dil bilgisi düzeyi, görev vb. bireysel 
özelliklerine göre AB kimliği algısının değiştiği görülmüştür.   
Anahtar Kelimeler: AB kimliği, Avrupa Birliği, ilköğretim öğretmeni, ilköğretim okulu 
yöneticisi. 
 

THE ADAPTATION OF THE EUROPEAN UNION IDENTITY SCALE INTO 
TURKISH 

Abstract 
The aim of this quantitative model research, was to ensure the linguistic equivalence of  

the Turkish form of European Union ıdentity scale  and to investigate elementary school 
administrators and teachers’ perceptions on the European Union identity.  According to the 
cluster sampling method the sample of the research determined consisted of 1290 elementary 
school administrators and teachers.  In this study, as data collection tools, European Union 
identity scale developed by Luhtannen and Crocker (1992) and also adapted to Turkish and 
tested linguistic validation studies by the researcher.  Research findings have shown that 
administrators and teachers had medium level perceptions of European Union identity.  Sub-
dimensions of EU identity perception of social identity were at the highest level and 
perceptions of identification were at the lowest level.  The resullts indicated that the 
perception of EU identity had changed according to individual specifications of elemantry 
school teacher and administrators such as gender, age, socioeconomic level, branch, foreign 
language level, task and so on. 
Key Words: European Union identity, European Union, elemantry school teacher, 
administrator of the elemantary school  

                                                 
1 Altunay, E. (2012). AB Kimliğini Yordayan Değişkenlerin Eğitim Kurumlarında İncelenmesi, Yayımlanmamış 
doktora tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilimdalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, 
Ekonomisi ve Planlaması Bilim Dalı, İzmir.  Tezinin bazı bölümlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.   
2 esenaltunay@yahoo.com  
3 Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve 
Planlaması ABD, yılmaz.tonbul@ege.edu.tr 
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GİRİŞ 

Bütünleşmiş bir birlik kurma çabasıyla farklı coğrafya, köken ve kültürlerden gelen birey, 

grup ve ulusların Avrupa Birliği’ni oluşturmuştur. Bu doğrultuda Avrupa Birliği, kültürel 

temelini tanımlamaya çalışmış, buna yönelik ilk resmi girişimi, 1973 Kopenhag Zirvesi’nde 

hazırlanan  “Avrupa Kimliğine İlişkin Bildiri”si ile gerçekleşmiştir. Dönemin üyelerinin 

paylaştığı ortak miras, ortak değerler ve yaşam tarzının vurgulandığı belge, ekonomik 

bütünleşmenin yanında siyasal bütünleşmenin de gerçekleşebilmesi için ortak bir kimlik 

yaratımının gerektiğinin en önemli vurgusunu oluşturmaktadır (Kucera, 2006; Altun, 2006; 

67; Scheuer ve Schmitt, 2009; Akdemir, 2010).   

Avrupalılık kimliği kavramı, farklı alternatiflerin öne sürüldüğü hararetli bir tartışma alanıdır. 

Bir yanda Huntington (1993) ve Miliukov (1969: akt. Akdemir, 2010) gibi farklı ulusallaşma 

ve yurttaşlık geleneklerinin Avrupa çatısı altında varlığını sürdürmesini, diğer yanda 

Habermas (1997: akt. Erdenir, 2010), Marshall (1980), Reding (akt. Akdemir, 2010) ve 

Delanty (1995: akt. Erdenir, 2010) gibi, bir Avrupalılık üst-kimliği oluşturulmasını önerenler 

bulunmaktadır.  Smith’e (1992: akt. 2006) göre, Avrupa Birliği kimliği  “biz” ve  “onlar” 

arasındaki farklılaştırma ve  “biz” olanın içine kimin alınıp, kimin bu alanın dışına itildiği ile 

yakından ilgilidir. Kimlik, bir kişi veya grubun kendisini tanımlaması ve kendini diğer kişi 

veya gruplar arasında konumlandırması olarak ifade edilebilir (Bilgin, 2007). Erdenir’e (2010: 

14) göre, kimlik, bireyin kendini toplumsal bir kategori olan grupla ve grubun baskın 

değerleriyle özdeşleştirmesi anlamına gelmektedir. Kimlik kavramı, batı dillerinde Latincenin  

“idem” (aynı) kökünden türetilen  “identite- identity” kelimesi olarak kullanılır. Bu kelime, 

bir özdeşliği ve aynılığı ifade eder. Türkçede ise  “kim”, ya da  “kimlerdensin?” sorusundan 

türemiş olup, zorunlu bir mensubiyeti ifade etmektedir (Kılıçbay, 2003). Bu doğrultuda 

kimlik bir kavramın anlatılmasından çok, insan ilişkileri içinde oluşan dinamik ve değişken 

bir yapı olarak görülebilir (Özcan, 2008). Kimlik, topluluğa ve topluluğun değerlerine aidiyet 

konusunda ortak ve sürekli bir bilince dayanmaktadır. Bunun gerçekleşmesi ise ortak bir 

inanç sistemi ve bütünlük düşüncesiyle gerçekleşmektedir. Etnik kökenli bir kültürel kimlik 

ulusal kimliğin, yurttaşlık gibi belli kurallara dayalı kültürel kimlik ise uluslarüstü kimliğin 

kurucusu olabilmektedir (Erdenir, 2010). 

Alanyazında AB kimliği Tajfel ve Turner (1985: akt. Tajfel, 2010) tarafından geliştirilen 

Sosyal Kimlik Teorisi ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Sosyal kimlik teorisine göre, insanlar 
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kendilerini örgüt üyesi, cinsiyet, yaş gibi çeşitli sosyal kategorilere göre 

sınıflandırmaktadırlar. Bireyler kendilerini hem kişisel kimlikleriyle hem de çoklu sosyal 

kimlikleriyle tanımlamaktadırlar (Tajfel, 1981; Tajfel ve Turner, 1979: akt. Tajfel, 2010). 

Herhangi bir spesifik sosyal kimlik, Tajfel (1981: akt. Tajfel, 2010) tarafından  “üyeliğe 

verilen duygusal önem ve değerle birlikte, bir sosyal gruba üyeliğin bilgisinden edinilen 

özbenliğin bir parçası” olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle, bireysel kimlik kişiye has 

olduğu ve bireyin eşsiz olduğunu ifade ederken, sosyal kimlik; kadın veya erkek, psikologlar 

veya tarihçiler, Avrupalılar veya Japonlar gibi aynı grubun içinde olan diğer insanlarla 

paylaşılmaktadır (Castano ve Yzerbyt, 1997). 

Kimlik, toplumların yaşam biçiminin bir yansımasıdır. Farklı toplumların farklı bakış açıları, 

inançları, gelenek ve görenekleri ve yaşam biçimleri sonucu oluşan başkalaşımlar, bir arada 

yaşam olgusunu güçleştirebilmekte veya benzerlikler kolaylaştırabilmektedir. Örneğin; Türk 

ve Alman toplumlarındaki farklı kimlik anlayışları zaman zaman bu iki toplumun insanlarının 

bir arada sağlıklı bir şekilde yaşamasını zorlaştırabilmektedir. Bu bağlamda Avrupa Birliği 

vatandaşları arasındaki farklı sosyal kimliklerin bir arada yaşayabilmesi ve hoşgörü ortamında 

varlığını sürdürebilmesi için eğitim bir araç olarak görülmektedir. Avrupa Birliği hedefleri 

doğrultusunda kültürleri, dilleri, eğitim sistemleri ve vatandaşlarının düşünce tarzları 

birbirinden oldukça farklı olan Avrupa Birliği  üyesi ülkeler arasında, ortak bir yaşam kültürü 

oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda bireyin kimliğinin şekillenmesinde eğitim 

yoluyla gerçekleştirilen planlı sosyalleşme süreci, büyük önemli taşımaktadır.  

Aydın (2000: 170) eğitimi, bir toplumun sahip olduğu insanı yeniden yaratarak geleceğini 

kontrol etme girişimi, olarak tanımlamaktadır. Hazırlanan uygun öğrenme koşulları ile bir 

yandan bireysel değerlerin rafine edilmesine çalışılırken, öte yandan bireylerin ortak değerler 

etrafında bütünleşmeleri sağlanmaya çalışılır. Bu nedenle eğitimin bu etkileme gücünün 

yanında planlı işlevleri ile toplum inşası devam etmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin Avrupa 

Birliği adaylık süreci ile birlikte eğitim sisteminin, AB ülkelerinin eğitim sistemi ve 

standartlarına uyumunu sağlamak amacıyla MEB bünyesinde çalışmalar yapılmıştır (Doğan, 

2007).  

Avrupa Birliği kimliğini inşa etme açısından, eğitim sisteminin gereksinimi olan bilgi 

birikiminin oluşturulması, paylaşılması ve bilimsel araştırmaların yapılması süreç açısından 

büyük önem taşımaktadır. Avrupa Birliği bütünleşme sürecinde, Avrupa Birliği kimliği  
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alanyazınına ilişkin, Altun (2006), Kütük (2006),  Samur (2006),  ATAUM (2010), Poyraz 

(2008), Gülcan (2003), Başbay ve Doğan (2004)  yapmış oldukları araştırmaların, daha çok 

Avrupa Birliğine ilişkin görüşleri belirlemeye ve  Avrupa Birliği projelerinin (Erasmus, 

Comenius, vb.) kazanımlarına yönelik olduğu ve bu çalışmalarda da kazanımların kimlik 

oluşumuna etkisine yer verilmediği görülmüştür. Bu açıklamalar ışığında, Türkiye’de Avrupa 

Birliği kültür müktesebatının, ulusal kültürle tanıştırılması ve kaynaştırılması işlevi, eğitim 

sisteminden beklenmektedir. Geleceğin Avrupa Birliği üyesi bir Türkiye’de, halkın ve 

özellikle yeni nesillerin Avrupa vatandaşlığına hazırlanması, Avrupa Birliği’ne uyumunun 

sağlanması ve bu yeni yapılanmanın ihtiyaçlarına ve değerlerine göre davranışlar kazanması 

gerekmektedir. Bu davranışları kazandırmak ise en başta eğitim kurumlarının görevidir. Bu 

nedenle toplumsal olarak hedeflenen birey tipinin ve Avrupa vatandaşının yetiştirilmesi, 

sosyal dönüşümün sağlanması ve Avrupa Birliği’ne uyumun geliştirilmesi açısından, 

öğretmenler ve eğitim yöneticileri büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin 

Avrupa Birliği adaylık süreci devam ederken bu süreçte büyük görevler düşen eğitim 

sisteminde ve kurumlarında Avrupa Birliği kimliğinin oluşmasını inceleyen herhangi bir 

araştırmaya rastlanmamış olması nedeniyle, bu araştırma sonucunda elde edilecek verilerin, 

alandaki önemli bir eksikliği tamamlamada katkı sağlaması beklenmektedir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Avrupa Birliği kimliği ölçeğinin Türkçe formunun dilsel eşdeğerliğini 

sağlama, ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin AB kimliği algısını ve bu algının bazı 

değişkenlere göre nasıl bir dağılım gösterdiğini belirlemektir.  

 

YÖNTEM 

Bu araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır.  

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma evrenini, İzmir ili metropol ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

ilköğretim okullarında, 2010–2011 öğretim yılında görev yapmakta olan 12670 öğretmen ve 

yönetici oluşturmaktadır. Araştırmanın temel uygulaması için oranlı küme örnekleme 

yöntemi, veri toplama araçlarının dilsel eşdeğerlik bölümü için amaçlı örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır.  
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Araştırmada evrenin  % 10’unu oluşturacak sayıda örnekleme alınması hedeflenmiştir. 

Örneklemin, çalışma evreninindeki üç sosyoekonomik düzeyi temsil etmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın örneklemi 1290 katılımcıdan oluşturmaktadır. Araştırmanın dilsel eşdeğerlik 

bölümü için çalışma grubunun seçiminde, amaca uygun örnekleme kullanılmıştır.  

Veri Toplama Aracı 

Katılımcıların Avrupa Birliği kimliği algısını belirlemek amacıyla Luthannen ve Crocker 

(1992) tarafından geliştirilen Collective Self Esteem (CSE) ölçeğinin dilsel eşdeğerlik 

çalışması yapılmıştır. Ölçek eşdeğerlik uyarlamasının ilk aşamasında CSE ölçeği, 

İngilizceden Türkçeye araştırmacı tarafından çevrilerek, dil ve içerik geçerliliği için uzman 

görüşlerine sunulmuştur. Oluşturulan bu Türkçe form, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında 

yüksek lisans eğitimi almış iki uzman4 tarafından, geri çeviri yöntemiyle tekrar İngilizce’ye 

çevrilmiştir. Yapılan çevirinin tekrar İngilizceye çevrilmesi, ardından Türkçeye çevrilmesi ve 

araştırmacının yaptığı çeviri uygunluğunun kontrolü istenmiştir. Uzmanlar daha sonra bir 

araya gelerek, üç İngilizce formdan tek form oluşturmuşlardır. Formun, ölçeğin aslıyla 

tutarlılık gösterdiği görülmüştür. Son olarak; Türkçe ve İngilizce’ye hakim olan, üç konu 

alanı uzmanı tarafından ölçeğin Türkçe ve İngilizce formları incelenmiştir. Bu aşamada; 

ölçekte yer alan ifadelerin anlam açısından Türkçe’de en iyi biçimde nasıl ifade edilebileceği 

ana kriter olarak alınarak, ölçeğin Türkçe formunun son haline kavuşturulması sağlanmıştır. 

Ölçeğin, hazırlanan uyarlama anket taslağı için Türk Dili ve Edebiyatı alanında bir uzmandan 

görüş istenmiş, görüşler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak, Türkçe ifade uygunluğu 

sağlanmıştır. 

Luthannen ve Crocker’ın (1992) hazırladığı “Sosyal Kimlik Ölçeği”, Castano ve Yzerbyt 

(1997), Licata (2003) ve Huyst’un (2009) araştırmalarında, Avrupa Birliği kimliği algısını 

ölçmek amacıyla uyarlanarak kullanılmıştır. Alanyazındaki bu araştırmalara dayanarak, 

öncelikle etnik kimlik, cinsel kimlik, ırk kimliği gibi  “sosyal kimlik algısını” ölçmek 

amacıyla hazırlanan ölçeğin  “Avrupa Birliği kimliği algısını” ölçebilmesi için içerik 

yönünden uyarlamalar yapılmıştır. Asıl maddelerdeki  “group/race” yerine “Avrupa Birliği” 

ifadesi ve  “ben” yerine  “biz” ifadeleri yerleştirilmiştir. Çünkü Avrupa Birliği’ne üye olacak 

olan birey  “ben” değil,  “biz” yani  “Türkiye Devleti ve Türk Ulusu” dur. Aynı zamanda, 

Avrupa Birliği’ne üyelik henüz gerçekleşmemiş, adaylık süreci yaşanmaktadır. Bu nedenle, 

                                                 
4 İngiliz Dili ve Edebiyatı  Öğretmeni Ebru Karataş ve İngiliz Dili ve Edebiyatı  Öğretmeni Sabriye Demirtaş 
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bazı maddelerdeki ifadeler, anlamın doğru aktarılabilmesi amacıyla, gelecek zamanlı 

kurulmuştur.  

CSE ölçeği, Luthannen ve Crocker (1992) tarafından sosyal kimlik (1, 2, 6 ve 7. maddeler), 

kimliği karşılaştırma (5, 12, 13 ve 16. maddeler), üyelikten hoşnutluk (8, 9, 14 ve 

15.maddeler) ve özdeşleşme (3, 4, 10 ve 11. maddeler) olmak üzere dört boyutlu olarak 

geliştirilen bir ölçektir. 1, 8, 10, 13, 14 ve 16. maddeler ters puanlanmıştır. Ölçek, Likert Tipi 

7 dereceli ölçek niteliğindedir, ancak bu araştırmada 5 dereceli olarak kullanılmıştır 

(kesinlikle katılmıyorum, az katılıyorum,  orta düzeyde katılıyorum, oldukça katılıyorum ve  

tamamen katılıyorum). 

Türkçe form oluşturulduktan sonra, ölçeğin Türkçe ve İngilizce formları iyi düzeyde İngilizce 

bilgisine sahip olan katılımcılara iki hafta ara ile uygulanmıştır. Özgüven’e (1994) göre de, iki 

test arasındaki zaman aralığı 2-4 hafta olmalıdır. Türkçe ve İngilizce formların uygulamaları 

arasında hem maddeler hem de alt boyutlar bazında korelasyon katsayıları ve verilerin normal 

dağılıma uygunluk gösterip göstermediğinin belirlenmesi yoluna gidilmiştir. Normal dağılıma 

uygunluk testi sonucunda; Avrupa Birliği Kimliği Ölçeği Türkçe ve İngilizce uygulama 

sonuçlarına göre Türkçe Uygulama Kolmogorov-Smirnov Z = 0,48, İngilizce Uygulama 

Kolmogorov-Smirnov Z = 0,64; p>.05 puanlarının normal dağılıma uygun olduğu 

görülmüştür. Eşdeğerlik çalışmasına ilişkin maddeler ve toplam puan bazında pearson 

momentler çarpımı korelasyon katsayılarına bakılarak ulaşılan değerler, Tablo 1’de verilmiştir 

(Çolak ve Fer, 2007). 

 

Tablo 1. AB Kimliği Algısı Ölçeğinin Dilsel Eşdeğerlik İçin Pearson Momentler Çarpımı 
Korelasyon Katsayıları ve İlişkili Grup t Testi sonuçları  

Maddeler N x Ss R T 

ing01&turk01 28 İngilizce 3,42 

Türkçe 3.07 
1,23013 
1,33135 

.817** 2,423* 

ing02&turk02 28 İngilizce 3,53 

Türkçe 3.64 
1,03574 
1,12922 

.740** -,721 

ing03&turk03 28 İngilizce 3.50 

Türkçe 3.28 
1,00000 
,97590 

.759** 1,652 

ing04&turk04 28 İngilizce 3.03 

Türkçe 3.03 
1,20130 
1,13797 

.514* ,000 
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          *0.05 

Düzeyinde anlamlı,     **0.01 Düzeyinde anlamlı 
 
Tablo 1’de verilen Avrupa Birliği kimliği ölçeğinin, dilsel eşdeğerliliğin saptanması amacıyla 

28 kişiye uygulanan, toplam 32 soruda yapılan Paired-samples t-testi sonuçlarına göre; t 

değerinin anlamlılık değeri olan 0,05’ten küçük olduğu tespit edilen ve bu nedenle İngilizce 

ile Türkçe sorulara verilen yanıtlar arasında da anlamlı farklılığın bulunduğu görülen 1., 10., 

11 ve 16. sorulara verilen yanıtların korelasyon değerlerinin 0,01 değerinden küçük olduğu 

görülmüştür. Sorunlu olan maddelerin korelasyon katsayılarına bakılmış ve korelasyon 

katsayısının anlamlı olması ile sorunun çözülüp çözülemediği analiz edilmiştir. Her iki 

analizde de sorunlu görünen madde bulunmamıştır. t testi sonucu anlamlı bulunan maddelerin 

korelasyon değerleri istatistiksel açıdan anlamlı bulunduğu için dilsel eşdeğerlik taşıdığı kabul 

ing05&turk05 28 İngilizce 3.82 

Türkçe 3.85 
1,15642 
1,14550 

.791** -,254 

ing06&turk06 28 İngilizce 3.42 

Türkçe 3.32 
1,06904 
1,05597 

.891** 1,140 

ing07&turk07 28 İngilizce 3.28 

Türkçe 3.39 
1,11744 
,95604 

.723** -,721 

ing08&turk08 28 İngilizce 2.89 

Türkçe 3.00 
1,03062 
1,12217 

.865** -1,000 

ing09&turk09 28 İngilizce 3.25 

Türkçe 2.92 
1,17458 
1,35888 

.777** 1,971 

ing10&turk10 28 İngilizce 3.75 

Türkçe 3.39 
,92796 
1,22744 

.772** 2,423* 

ing11&turk11 28 İngilizce 3.53 

Türkçe 3.25 
,88117 
1,00462 

.722** 2,121* 

ing12&turk12 28 İngilizce 3.42 

Türkçe 3.50 
1,10315 
1,13855 

.944** -1,000 

ing13&turk13 28 İngilizce 3.64 

Türkçe 3.53 
1,22366 
1,47779 

.929** 1,000 

ing14&turk14 28 İngilizce 3.21 

Türkçe 3.35 
,73822 
,78004 

.763** -1,441 

ing15&turk15 28 İngilizce 3.67 

Türkçe 3.78 
,90487 
,99469 

.744** -,827 

ing16&turk16 28 İngilizce 3.03 

Türkçe 3.17
1,17006 
1,18801 

.954** -2,121* 
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edilmiştir (Dündar, Ekşi ve Yıldız, 2008). Tüm bu bulgular, uyarlanan ölçekteki maddelerin 

büyük çoğunluğunun dilsel eşdeğerliğe sahip olduğunu desteklemektedir.  

Dilsel eşdeğerlik uyarlamaları yapılan ölçeğin geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları için ön 

uygulamaya başlanmıştır. Hazırlanan ölçek maddelerinin anlaşılırlığını kontrol etmek için, 

ölçek, önce 200 kişilik bir örneklem grubuna uygulanmış, katılımcı görüşleri doğrultusunda 

yapılan düzeltmelerden sonra ölçek maddelerinin son şekli verilmiş ve 450 kişilik bir 

örneklem grubuna tekrar uygulanmıştır. Araştırmanın veri toplama araçlarının yapı geçerliği 

ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Geçerlik çalışmalarında ölçeğin dört boyutlu yapısı 

incelenmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak ve maddelerin faktör yüklerini 

belirleyerek boyutlandırabilmek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizine verilerin 

uygunluğunu saptamak üzere Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett spherity testi 

hesaplanmış, KMO değeri .94 bulunmuş ve Bartlett testi sonucu da (χ²=14727,457; p=0,000) 

anlamlı çıkmıştır (Büyüköztürk, 2002). Ölçeğin dört boyutlu yapısından dolayı Maximum 

Likelihood yöntemiyle yapılan AFA sonucunda 4 faktör altında toplandığı ve bu 4 faktörün 

ölçeğe ilişkin açıkladığı varyansın ise % 62,406 olduğu bulunmuştur. Faktör madde yükü 

.30’un altında olan madde bulunmamıştır. Tablo 2’ de ölçekte yer alan 16 maddenin 

özellikleri sunulmuştur.  

 

Tablo 2. Avrupa Birliği Kimliği Ölçeğinin Faktör Yük Değerleri 

 Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör4  
Madde  AFA* DFA(λi)** AFA DFA(λi) AFA DFA(λi) AFA DFA(λi) t*** 
Kimlik1 .717 .83       35.45
Kimlik2 .637 .86       37.46
Kimlik6 .488 .64       24.58
Kimlik7 .348 .55       20.45
Kimlik4   .754 .86     37.49
Kimlik3   .727 .79     32.49
Kimlik11   .531 .84     36.38
Kimlik10   .348 .58     22.10
Kimlik5     .650 .86   36.21
Kimlik12     .649 .78   31.25
Kimlik16     .638 .64   24.13
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Kimlik13     .560 .51   18.36
Kimlik15       .700 .91 42.35
Kimlik9       .690 .90 41.17
Kimlik14       .591 .86 38.14
Kimlik8       .585 .86 37.87
* Açıklayıcı Faktör Analizine ait faktör yükleri, ** Doğrulayıcı Faktör Analizine ait faktör 
yükleri, *** DFA ile tahminlenen faktör yüklerinin anlamlılığını veren t değerleri 

 

Tablo 2’de, Avrupa Birliği kimliği algısı ölçeğinin, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizine 

ait faktör yükleri ve DFA ile tahminlenen faktör yüklerinin anlamlılığını veren t değerleri 

sunulmuştur. t değerleri incelendiğinde, söz konusu faktör yüklerinin istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu  ve tüm faktörlerin, toplam varyansın % 62,40’ını açıkladığı görülmüştür. 

Birinci faktör, toplam varyansın % 54,83’ünü açıklamakta olup, bireyin, bir grubun üyesi 

olarak kendisini ne kadar iyi veya değerli gördüğüne ilişkin algısını yansıtan ifadelerden 

oluşmaktadır ve  “üyelikten hoşnutluk (membership esteem)” olarak adlandırılmıştır. İkinci 

faktör, toplam varyansın % 7,57’sini açıklamakta olup, bireyin, benlik-kavramı açısından 

sosyal grup üyeliğinin önemini yansıtan ifadelerden oluşmaktadır ve  “özdeşleşme 

(importance to identity)” olarak adlandırılmıştır. Üçüncü faktör, toplam varyansın % 5,50’sini 

açıklamakta olup, bireyin, sosyal grubunu ne kadar iyi olarak değerlendirdiğini içeren 

ifadelerden oluşmaktadır ve  “sosyal kimlik (private collective self esteem)” olarak 

adlandırılmıştır. Dördüncü faktör ise toplam varyansın % 4.89’unu açıklamakta olup, bireyin, 

üyesi olduğu sosyal grubu, diğer insanların nasıl değerlendirdiği konusundaki görüşlerini 

içeren ifadelerden oluşmaktadır ve  “kimliği karşılaştırma (public collective self esteem)” 

olarak adlandırılmıştır Analiz sonuçlarına göre, işleyen tüm maddelerin Luhtanen ve 

Crocker’ın (1992) planladığı boyutlarda olduğu görülmüştür.  

Ölçeğin alt ölçekleri arasındaki ilişkiye bakılmış ve faktörler arasındaki korelasyon katsayıları 

Tablo 3’de sunulmuştur. Analiz sonucunda faktörlerin birbirleri ile olumlu ve anlamlı ilişki 

içinde olduğu görülmüştür.  

 

Tablo 3. Avrupa Birliği Kimliği Algısı Ölçeğinin Faktörler Arasındaki Korelasyon 
Katsayıları 
Faktörler Üyelikten Özdeşleşme Sosyal Kimlik Kimliği 

Üyelikten hoşnutluk 1.00 .790 .768 .638 
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Özdeşleşme  1.00 .716 .626 

Sosyal kimlik   1.00 .579 

Kimliği karşılaştırma     1.00 

*p< 0.01 

Avrupa Birliği kimliği algısı ölçeğinin, doğrulayıcı faktör analizi sonucunda da AFA’da 

ortaya konulan yapının doğrulandığı görülmüştür. Bu sonuç aynı zamanda ölçeğin 

boyutlarının istatistiksel olarak doğrulandığını da göstermektedir. DFA ile elde edilen model 

Şekil 1, Şekil 2 ve Tablo 4’te verilmiştir.  

Avrupa Birliği kimliği ölçeğinin yapılan doğrulayıcı faktör analizinde, LISREL program 

çıktısında modele ilişkin düzeltme indeksleri verilmiştir. Bu düzeltme indekslerinde modelin 

uyumuna katkıda bulunan iki indeks dikkate alınmıştır. Kimlik6-Kimlik7 ve Kimlik8-

Kimlik15 arasında hata varyansları birbirleri ilişkilendirilmiştir.  Kimlik6-Kimlik7 

değişkenleri kimliğe verilen önem alt boyutunda bulunan iki maddedir.  “Avrupa Birliği 

üyeliğinin benim için önemi yoktur” ve  “Avrupa Birliği’ne üye olunursa mutlu olurum.” 

maddeleri aynı ifadenin olumsuz ve olumlu anlamını yansıtmaktadır.  “Avrupa Birliği’ne üye 

olunması halinde, Türkiye’nin yararlı bir üye olacağını düşünüyorum.” ve “Avrupa Birliği’ne 

üye olursa, Türkiye’nin uyumlu bir ülke olacağını düşünüyorum.” maddeleri ise anlamsal 

olarak birbirleri ile ilişkili görülmüştür. 

 
Chi-Square = 552.16, df= 95, P-value=0.00000, RMSEA=0.061 

Şekil 1.AB Kimliği Algısı Ölçeğinin  DFA ve Standart Çözümleme Değerleri 
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Chi-Square = 552.16, df= 95, P-value=0.00000, RMSEA=0.061 

Şekil 2. A B Kimliği Algısı Ölçeğinin  DFA ve t değerleri 

 

Tablo 5.Avrupa Birliği Kimliği Algısı Ölçeğinin İkinci Düzey DFA Sonuçları  

Model χ²/ χ²/df NNFI NFI CFI RMSEA GFI AGFI 

Dört 

Faktörlü 

Yapı 

552,16 5,81 0,99 0,99 0,99 0,060 0,94 0,93 

Ölçütler  <3 >0,95 >0,90 >0,95 <0,08 >0,90 >0,90 

Bu model test edildiğinde hesaplanan ki-kare/ serbestlik derecesi ve uyum iyiliği indeksleri 

Tablo 4’de sunulmaktadır. Ayrıca tabloda indeksler için Schermelleh-Engel, Moosbrugger ve 

Müller’e (2003: akt. Başbay ve Kağnıcı, 2011) göre, kabul edilen değerlendirme ölçütleri yer 

almaktadır.  

Tablo 4’te görüldüğü gibi, DFA sonuçlarına göre, Avrupa Birliği kimliği algısı ölçeğinin, 

sosyal kimlik, özdeşleşme, üyelikten hoşnutluk ve kimliği karşılaştırma boyutlarının, Avrupa 

Birliği kimliği algısı olarak adlandırılan bir yapının bileşenleri olduğu ve bunların birlikte bir 

üst yapıyı oluşturduğu, yapılan analizler sonucunda doğrulanmıştır.  Modelin uyum iyiliği 

indeksleri χ²= 552,16; χ²/ df=5,81; p=0,00; GFI=0,94; AGFI=0,93; CFI=0,99; S-RMR=0,028 

ve RMSEA=0,06 olarak elde edilmiştir. Söz konusu modelin uyum iyiliği değerleri 

incelendiğinde ölçme modelinin kabul edilebilir bir model olduğu belirlenmiştir (Kline, 2011; 

Schermelleh-Engel ve Müller, 2003: akt. Başbay ve Kağnıcı, 2011; Şimşek, 2007).  
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Avrupa Birliği Kimliği Algısı Ölçeğinin 16 maddesinin güvenirliği için Cronbach Alfa iç 

tutarlık katsayısı, Spearman ve Guttman değerleri ve alt boyutlarına ilişkin McDonald’ın 

Omega değerleri hesaplanmış ve Tablo 5’te sunulmuştur. Tablo 5’te verilen, Avrupa Birliği 

kimliği algısı ölçeği’nin tutarlılığı için analiz sonuçları, ölçeğin tümü ve her bir alt ölçek için 

ayrı ayrı hesaplanmıştır.   

 

Tablo 5. Avrupa Birliği Kimliği Algısı Ölçeğinin İç Tutarlılığı Sonuçları 

Boyut İsimleri Cronbach Alfa Omega Guttman Spearman Brown
Test Genel toplam .94 .96 .92 .92 
Sosyal kimlik .82 .93 .74 .75 
Üyelikten hoşnutluk .92 .82 .91 .91 
Özdeşleşme .85 .86 .83 .83 
Kimliği Karşılaştırma .81 .80 .74 .74 
 

Avrupa Birliği Kimliği Algısı Ölçeği iç tutarlılık katsayılarının analizinde, Cronbach alfa 

değerleri .81 ile .92 (kimliği karşılaştırma ve üyelikten hoşnutluk) arasında değişmektedir. 

Guttman değerleri .74 ile .91 (kimliği karşılaştırma ve üyelikten hoşnutluk) arasında 

değişmiştir. Spearman Brown değerleri ise .74 ile .91 (kimliği karşılaştırma ve üyelikten 

hoşnutluk) arasındadır. Ölçeğin toplam Alfa değeri .94, Guttman değeri .92 ve Spearman 

Brown değeri ise .92’dir. Avrupa Birliği Kimliği Algısı Ölçeğinin güvenilirlik çalışması 

kapsamında, yapısal güvenilirlik için  McDonald’ın Omega (ω) değerleri alt boyutlar bazında 

hesaplanmıştır. Avrupa Birliği Kimliği Algısı Ölçeği için McDonald’ın Omega değerleri 

sosyal kimlik, üyelikten hoşnutluk, özdeşleşme ve kimliği karşılaştırma alt boyutları için 

sırasıyla 0,93, 0,82, 0,86 ve 0,80 olarak bulunmuştur. Nunally (1978) ile Hair ve arkadaşları 

(1998) ölçek güvenirliği için güvenirlik ölçümüne ilişkin tahminlerin 0.70’in üzerinde olması 

gerektiğini vurgulamışlardır (Akt. Topkaya, 2011). Elde edilen değerler, bu ölçeğin Avrupa 

Birliği kimliği algısını ölçmek konusunda iç tutarlılık ve yapısal güvenilirliğe ilişkin yeterli 

kanıt sağlandığı ve  güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

 

BULGULAR 

Araştırmanın birinci alt problemi “İlköğretim yönetici ve öğretmenlerinin AB kimliği algısı 

nasıldır?”şeklindedir.  Bu probleme ilişkin analiz sonuçları Tablo 6’da verilmektedir.  

Tablo 6. AB Kimliği Algısı ve Alt Boyutlarına İlişkin Görüşlerin Dağılımı 
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AB Kimliği Algı Düzeyi x  Ss 

Kimliği Karşılaştırma 3.27 .951 
Üyelikten Hoşnutluk 3.30 1.32 
Sosyal Kimlik 3.31 1.13 
Özdeşleşme 2.98 1.12 
AB Kimliği 3.21 .996 

 

Tablo 6’ya bakıldığında,  AB kimliği ölçeğinin ortalama puanının 3.21, sosyal kimlik alt 

boyutunun 3.31, üyelikten hoşnutluk alt boyutunun 3.30, kimliği karşılaştırma alt boyutunun 

3.27 orta düzeyin biraz üzerinde ve özdeşleşme boyutunun 2.98 düzeyin biraz altında olduğu 

görülmüştür. Genel olarak AB kimliği algısının orta düzeyde olduğu söylenebilir. 

Araştırmanın ikinci alt problemi “İlköğretim yönetici ve öğretmenlerinin bireysel özelliklerine 

göre AB kimliği algısı nasıl bir dağılım göstermektedir?  şeklindedir. Bu probleme ilişkin 

analiz sonuçları Tablo 7’de verilmektedir.  

Tablo 7.  AB Kimliği Algısının Bireysel Özelliklere Dağılımı 

Değişkenler Öğretmen Sayısı (N) % x Ss 

Cinsiyet Kadın 816 63,3 3.17 .95 
Erkek 474 36,7 3.30 1.04 

Sosyoekonomik 
Çevre 

Düşük 464 36 3.13 1.03 
Orta 587 45,5 3.22 .96 
Yüksek 239 18,5 3.36 .97 

Branş 

Sınıf Öğretmeni 600 46,5 3.17 1.02 
Yabancı Dil Öğretmeni  129 10,0 3.42 1.03 
Okulöncesi Öğretmeni 51 4,0 3.22 .87 
Sosyal Alanlar 148 11,5 3.22 .90 
Matematik 66 5,1 3.19 .97 
Fen Bilgisi 61 4,7 3.24 1.03 
Müzik 93 7,2 3.13 1.54 
Teknoloji Ve Tasarım 54 4,2 3.29 .91 
Rehberlik ve Psikol. 45 23,5 3.04 .76 
Din Kültürü 43 3,3 3.50 .97 

Görev 
Müdür 30 2,3 3.47 .98 
Müdür Yardımcısı 87 6,7 3.50 .87 
Öğretmen 1173 90,9 3.18 .99 

AB Üyesi 
Ülkede Yurtdışı 

Deneyimi 

Evet 339 26,3 2.93 .44 
Hayır 951 73,7 2.91 .49 
Yaşamak 73 5,7 2.88 .48 
Çalışmak 26 2,0 3.04 .53 
Okumak 37 2,9 3.06 .35 
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Tatil 245 19,0 2.95 .45 
Proje 59 4,6 2.98 .45 

AB İlgili 
Haberleri 

İzleme Sıklığı 

Hiç 60 4,7 2.66 1.16 
Ara sıra 766 59,4 3.17 .96 
Sık Sık 329 25,5 3.34 .96 
Her Zaman 135 10,5 3.40 1.06 

Yaş 

20-29 183 14,2 3.13 .92 
30-39 435 33,7 3.17 1.01 
40-49 432 33,5 3.21 .99 
50 ve üstü 240 18,6 3.35 1.06 

Sendika 

Eğitimsen 316 24,5 3.25 .99 
Türk Eğitimsen 151 11,7 3.08 1.07 
Eğitim Birsen 76 5,9 3.46 .85 
Eğitim İşsen 70 5,4 3.14 1.01 

Avrupa Dilleri 
Bilgi Düzeyi 

Hiç 665 51,6 3.21 .98 
İyi 266 20,6 3.31 1.03 
Orta 316 24,5 3.18 .98 
Az 551 42,7 3.20 .96 
Hiç 157 12,2 3.16 1.03 

 

Tablo 7’ye bakıldığında, Avrupa Birliği kimlik algısının görev değişkenine göre, müdür 

yardımcılarında 3.50, müdürlerde 3.47 ve öğretmenlerde 3.13 düzeyinde olduğu görülmüştür. 

Cinsiyete göre bakıldığında, Avrupa Birliği kimlik algısının erkek katılımcıların 3.30 ve kadın 

katılımcıların 3.17 olduğu bulunmuştur. Çalıştıkları okulun sosyoekonomik durumlarına 

bakıldığında, yüksek düzeyde olanların  3.36, orta düzeyde olanların 3.22 ve düşük düzeyde 

olanların  3.13 olduğu görülmüştür. AB kimlik algısının  branşlara göre bakıldığında, din 

kültürü öğretmenlerinin 3.50, yabancı dil öğretmenlerinin 3.42, teknoloji ve tasarım 

öğretmenlerinin 3.29, fen bilgisi öğretmenlerinin 3.24, sosyal alanlar ve okul öncesi 

öğretmenlerinin 3.22, matematik öğretmenlerinin 3.19, sınıf öğretmenlerinin 3.17, müzik 

öğretmenlerinin  3.13, rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenlerinin 3.04 düzeyinde 

olduğu görülmüştür. Sendika tercihlerine göre bakıldığında, Eğitim-birsen sendikasına üye 

olanların 3.46,  Eğitimsen sendikası üye olanların 3.25, Eğitim İşsen 3.14, Sendikasız 

olanların 3.21 ve Türk eğitimsen sendikasına üye olanların 3.08  olduğu görülmüştür. Avrupa 

Birliği ile ilgili haberleri izleme sıklığına göre, Avrupa Birliği kimliği algısının, her zaman 

izleyenlerin 3.40,  sık sık izleyenlerin 3.34, arasıra izleyenlerin 3.17 ve hiç izlemeyenlerin 

2.66 düzeyinde olduğu görülmüştür. Yaşa göre bakıldığında, Avrupa Birliği kimliği algısının 

50 yaş ve üstü olan katılımcıların 3.35, 40-49 yaş 3.21, 30-39 yaş 3.17 ve 20-29 yaş olanların 
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3.13 düzeyinde olduğu bulunmuştur. Avrupa Birliği kimliği algısının yabancı dil olarak 

Avrupa dillerini bilme düzeyine göre, iyi düzeyde yabancı dil bilenlerin 3.31, az düzeyde 

bilenlerin, 3.20, orta düzeyde bilenlerin 3.18 ve  hiç bilmeyenlerin 3.16 en düşük düzeyde 

olduğu görülmüştür. Avrupa Birliği kimliği algısı katılımcıların yurtdışında bulunma 

amaçlarına göre bakıldığında, okuma amaçlı bulunanların 3.06, çalışma amaçlı bulunanların 

3.04, AB projesi amaçlı  bulunanların 2.98, tatil amaçlı bulunanların 2.95 ve yaşama amaçlı 

bulunanların 2.88 düzeyinde   olduğu görülmüştür.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre, Collective Self Esteem (CSE) ölçeğinin Türkçe 

formu olan AB kimliği algısı ölçeğinin  dilsel eşdeğerlik  değerleri yüksek düzeyde geçerli ve 

güvenilir olduğunu gostermiştir.  Bulgulara göre, ilköğretim okulu öğretmen ve 

yöneticilerinin AB kimliği algısı orta düzeydedir. Kimlik alt boyutlarından AB sosyal kimlik 

algısı en yüksek, AB kimliği ile özdeşleşme en düşük düzeydedir. Eurobarometer 69’a (2008) 

göre, Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin  “olumlu” olacağını düşünenlerin oranı yaklaşık % 49 

oranındadır. Kodaman ve diğerleri’nin (2008) araştırmasına göre, Türkiye’nin Avrupa 

Birliği’ne üyeliğini destekleyen katılımcıların oranı % 46, desteklemeyenlerin oranı ise % 

43’tür. Doğan’na (2007) göre ise; ilköğretim öğrencileri ve öğretmenleri, Türkiye’nin AB’ye 

girmesini desteklemekte ancak bunun gerçekleşmesini güç bulmaktadır. Alanyazındaki diğer 

araştırma bulguları ve bu araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, Türkiye’de Avrupa 

Birliği kimliğinin orta düzeyde,  sosyal kimliğin en yüksek, özdeşleşme düzeyinin en düşük 

olması katılımcıların AB konusunda çok olumsuz düşünmedikleri ancak Türkiye’nin henüz 

AB  üyesi bir ülke olmadığı için AB’ye aidiyet hissinin düşük olduğu buna rağmen bir 

beklenti geliştirdiklerinin göstergesi olabilir.   

İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin, bireysel özelliklerine göre AB kimlik 

algısının değiştiği görülmüştür. Avrupa Birliği kimlik algısı görev değişkenine göre, en 

yüksek müdür yardımcılarında, en düşük öğretmenlerde görülmüştür. AB kimlik algısının en 

yüksek cinsiyete göre erkek katılımcılarda,  çalıştıkları okulun sosyoekonomik durumlarına 

göre  yüksek sosyoekonomik düzeyde olanlarda, branşlarına göre din kültürü 

öğretmenlerinde, sendika tercihlerine göre, Eğitim-birsen sendikasına üye olanlarda,  Avrupa 

Birliği ile ilgili haberleri izleme sıklığına göre, her zaman izleyenlerde, yaşa göre 50 yaş ve 
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üstü olan katılımcılarda, yabancı dil olarak Avrupa dillerini bilme düzeyine göre iyi düzeyde 

yabancı dil bilenlerde, katılımcıların yurtdışında bulunma amaçlarına göre  okuma, çalışma 

veya AB proje nedeniyle çalışma amaçlı bulunanlarda olduğu görülmüştür. Bir başka 

araştırmada, Arslan’a (2007) göre öğretmen adaylarının yarısına yakını Türkiye’nin AB’ye 

tam üyeliğine destek vermektedir. AB üyeliği ile ilgili görüşler ile baba eğitim düzeyi, 

sosyokültürel düzey, sosyoekonomik düzey ve cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olduğuna 

işaret etmektedir.  Francesko, Kodzopeljic ve Mihic’e (2005) göre sosyal kimlik yapısında 

bölgesel aidiyet, yaş ve eğitim düzeyi değişkenlerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

Luhtanen ve Crocker’a (1992) göre, Beyazların, Asyalılar ve Zencilere göre kolektif kimlik 

algıları daha yüksek bulunmuştur. Aynı zamanda kadın ve erkek katılımcılar arasında sosyal 

kimlik alt ölçeğinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Bir başka araştırmada, Convery ve Kerr’e 

(2005) göre sonuçlar, iki ve daha çok yabancı dil bilen adayların daha güçlü Avrupalılık 

tutumlara sahip olduğu, üç ve daha çok Avrupa ülkesinde yurtdışı deneyimi olan adayların, 

Avrupa Birliği konusunda daha olumlu oldukları bulunmuştur. Çarkoğlu’nun (2003) 

araştırmasının sonuçlarına göre ise erkek katılımcılar kadın katılımcılara göre AB’yi daha çok 

desteklemektedirler. Katılımcılardan 18-24 yaş grubu, üniversite mezunu, sosyo ekonomik 

düzeyi yüksek, AKP  ve Saadet Partisi dışında siyasal parti tercihi olan, Türkiye’nin doğu ve 

güney bölgelerinde yaşayan, metropol şehirlerde yaşayan, milli referansı düşük olan, 

Avrupa’ya kuşkulu yaklaşmayan, dini referansı düşük olan ve Anti-demokratik tutumları 

düşük olanların AB’yi daha çok desteklediği bulunmuştur. Katılımcıların siyasal parti 

tercihlerinin AB’ye desteği açıklamada etkili olduğu bulunmuştur.  Yaş, etnik köken ve 

bölgesel yerleşim alanı ile AB’yi destekleme tutumu arasında anlamlı ilişki çıkmıştır. 

Alanyazın ve bu araştırmanın sonuçları dikkate alındığında ilköğretim öğretmen ve 

yöneticilerinin bireysel özelliklerine göre AB kimliği algısı konusunda farklı sonuçlara 

ulaşılmaktadır. Türkiye’de kadınlar tarafından siyasal katılımın düşük ve siyasal 

yabancılaşmanın da yüksek olması ülkenin siyasal kültürüyle yakından ilgilidir. Bu durum 

erkeklerin siyasal gelişmeleri daha çok izlediğinin, kadınların gelişmeleri daha az izlediğinin 

aynı zamanda AB hakkındaki bilgi eksikliği ve bunun doğurduğu karmaşa nedeniyle kültürü  

koruma ihtiyacının ön plana çıktığının göstergesidir. Bu araştırmada elde edilen bulgulara 

göre dikkat çekici diğer bir nokta; müdür yardımcıları, din kültürü öğretmenleri ve Eğitim- 

birsen sendika tercihi olan katılımcıların sonuçlarının örtüşmesidir. Türkiye’de 2011 
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döneminde yapılan müdür yardımcılığı atamaları, ilk defa sınavla gerçekleşmiştir (MEB, 

2009). Bu durum mevcut  hükümetin eğitim politikaları sonucu gerçekleşmiştir. Eğitim-birsen 

sendikalı olan katılımcıların Avrupa Birliği kimlik algısının yüksek olması, Türkiye’deki 

mevcut hükümet ile benzer siyasi ideolojiyi paylaşmaları ve hükümetin yürüttüğü politikaları 

desteklemeleri sonucu, dolaylı olarak Avrupa Birliği’ni desteklemeleri, ortak bir siyasal 

tercihin ve siyasal bir kimliğin olarak göstergesi sayılabilir. AB kimliği algısı düşük olanların, 

Türk kimliğini daha yüksek idealize eden Türk Eğitim Sen sendika tercihi olan milli referansı 

güçlü bir bakış açısına sahip olan katılımcılar olduğu, AB kimliği yüksek olanların hükümeti 

de desteklediği görülmüştür. Türkiye’nin siyasi sisteminin yapısı ve dinamikleri  (Kıbrıs 

görüşmeleri, terörün artması, vb.) AB’ye karşı vatandaşların tutumunu etkilemektedir. Bu 

araştırmanın bulguları ile Çarkoğlu’nun  (2003),  Kirch ve Tuisk’in (2005) araştırma bulguları 

ile örtüşmektedir. Kimlikler bireylere, bireylerin benliğini oluşturan sabit özellikler sağlar. 

Bireyin taşıdığı her kimlik bireyin kim olduğu, birey için önemli olanın ne olduğu, 

eylemlerini nasıl gerçekleştirdiği ile ilgili belli normlara ve fikirlere referans olmaktadır (Akt. 

Tüzün, 2006: 45).  Buna göre Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin vatandaşlarında olduğu 

gibi, Avrupa Birliği kimliği algısı, bireyin Avrupa Birliği’ne baktığında ne gördüğü ile 

ilgilidir. Birey Avrupa Birliği’ni siyasal bir kimlik, modern bir yaşam,  dini bir birlik veya 

ekonomik bir birlik olarak görebilir. Bu nedenle katılımcıların bireysel özelliklerine göre, 

Avrupa Birliği kimlik algısında farklı sonuçlara ulaşılmaktadır. Avrupa Birliği’ni modern bir 

yaşam kültürü ve insan haklarını belirten bir birlik, ekonomik refah belirten bir birlik, siyasi 

bir yapılanma ve ulusallığı tehdit eden bir birlik olarak gören katılımcılar yer almaktadır. 50 

yaş ve üstü katılımcılar deneyimleri doğrultusunda Türkiye’nin AB ilişkilerini ve AB 

kimliğini  ekonomik refah beklentisi açısından, yabancı dil öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve 

yurtdışı deneyimi olan katılımcılar daha çok modern bir yaşam kültürü açısından, daha çok 

ulusalcı bakış açısına sahip katılımcılar ise ulusallığı tehdit etme ihtimali açısından  

değerlendirmiş olabilirler.   

ÖNERİLER 

Araştırmanın sonuçlarından hareketle hem uygulayıcılar hem de araştırmacılar için bazı 

öneriler geliştirilmiştir: 

1. AB kimliği algısınının etkileşim ve farkındalık ile artması nedeniyle AB’ye ilişkin 

bilgi düzeyinin artırılması amacıyla konferans, seminer, panel gibi bilimsel toplantı, 
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etkinlikler ya da hizmet içi eğitimler düzenlenebilir.  Öğretmen ve eğitim yöneticileri, AB 

ülkelerindeki meslektaşları ile ortak projeler ve araştırmalar yürütmeleri konusunda 

yönlendirilebilirler.  

2. Avrupa Birliği kimliğinin gelişimi amacıyla, öğretmen ve eğitim yöneticilerinin AB 

kültürü ile etkileşiminin artırılması için Avrupa dillerini konuşma becerileri geliştirilmelidir.  

3. Avrupalılığın oluşturulabilmesi amacıyla milli kimlik zarar görmeden entegrasyonun 

sağlanması için AB eğitim felsefesi incelenerek eğitim sisteminde gerekli olan düzenlemeler 

yapılabilir.  

4. Öğretmen ve eğitim yöneticilerinin AB kimliği algısını etkileyen  farklı değişkenler 

(örneğin; örgütsel güven, örgütsel değerler, cinsiyet, yaşam kalitesi, bağlılık, yaş, eğitim 

düzeyi, dil becerisi, vb.) araştırılarak aralarındaki ilişkinin ortaya konması sağlanabilir.  
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GENEL SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ BAĞLAMINDA 
ŞİDDET İÇEREN DAVRANIŞLARI SERGİLEME SIKLIKLARININ İNCELENMESİ 

 
İsmail SEÇER1 

Öz 
                Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin genel saldırganlık düzeyleri açısından 
şiddet öğesi içeren davranışları sergileme sıklıklarının incelenmesidir. Araştırmanın evrenini 
Erzurum şehir merkezinde 201-2011 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan lise 
4.sınıf öğrencileri oluştururken, çalışma grubunu sözü geçen evrenden uygun örneklem olarak 
belirlenen 460 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için Tuzgöl (1998) 
tarafından geliştirilen saldırganlık ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi 
formu kullanılmıştır.  Elde edilen veriler SPSS 16.00 paket programında, aritmetik ortalama, 
standart sapma ve bağımsız örneklemler için t testi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. 
Araştırma sonuçları öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin son bir yılda okulda kavga çıkarma, 
bir kavgaya karışma, okul dışında bir kavgaya karışma, okula kesici alet getirme, disiplin 
kurulundan ceza alma, arkadaşlarına sözel şiddet uygulama, örgüt ve çete faaliyeti içinde 
olma durumuna göre anlamlı farklılaşma gösterdiğini, okula alkollü gelme, disiplin kuruluna 
sevk edilme, polis, karakol veya mahkemeye intikal eden bir olaya karışma durumuna göre ise 
anlamlı farklılaşma olmadığını göstermektedir. 
Anahtar kelimeler:  Lise,  Saldırganlık, şiddet içeren davranış 
 

INVESTIGATION OF STATUS HIGH SCHOOL STUDENTS 
APPLYING FOR OF VIOLENCE 

Abstract 
The purpose of this study of high school students in terms of overall levels of violence, 

aggression, to examine the frequency of display behavior that item. The research population 
in the city center of Erzurum 2010-2011 academic year high school students who are 
receiving education and creating the working group mentioned in the appropriate sampling 
universe is defined as 460 high school students. Research to collect data Tuzgöl (1998) 
developed by the aggression scale and the personal information form was used by the 
researcher. The data obtained from the SPSS 16:00 package program were analyzed using 
arithmetic mean and t-test technique. Students' levels of aggression with the results of 
research over the last year to start a fight at school, being involved in a fight outside the 
school being involved in a fight, cutting tool to bring to school, taking the penalty discipline 
committee, organization, implementation and friends, verbal violence, gang activity shows 
significant differences in the state of being, alcoholic coming to school, be referred to the 
disciplinary board, police, police station or court, an episode which shows that there is a 
difference between being involved. 
Key Words: High scholl, aggression 
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Giriş 
Son yıllarda hemen hemen tüm toplumların ortak şikâyeti özellikle gençler arasında 

giderek artan bir şiddet ve saldırganlık eğiliminin olması ve bununla paralel olarak suça 
yönelme davranışı gözlenmesidir. Bu durum gençlerin yoğun olarak bulunduğu okul 
ortamlarına da yansımaktadır. Bu tutum ve davranışların oluşumunda doğrudan ve dolaylı 
olarak birçok faktör etkili olmaktadır. Çocuk önemli oranda anne babanın ellerinde hayat 
bulur. Bireyin kişiliğinin temel dinamiklerinin oluşmaya başladığı bu dönem içerisindeki anne 
baba tutumları çok büyük bir önem taşımaktadır. Biyolojik bir varlık olarak dünyaya gelen 
çocuk, süreç içinde sosyal bir varlığa dönüşür.  Büyüyen çocuk çevresi ile sürekli etkileşim 
halindedir. İçinde yaşadığı doğal ve sosyal çevrenin insan üzerinde ki etkisi de büyüktür. Kişi 
bu faktörlerin karmaşık etkileşimi sonucu bir birey olarak toplumda yerini alır(Cevher, 
Yavuzer, 1986).Bu süreci sosyalleşme olarak adlandıran Kağıtçıbaşı (2001),  sosyalleşmeyi, 
bireyi yapılandıran tek yönlü bir etki olmadığını, aksine bireyle onu yetiştiren arasında aktif 
bir etkileşim süreci olarak tanımlamaktadır. 

Şiddet olgusu günümüz toplumlarının en temel sorunları arasında görülmektedir. 
Şiddet; bir kişiye güç ya da baskı uygulayarak bir şeyi zorla yaptırma eylemidir.(Gökçakan, 
2005). Özellikle bedensel bütünlüğü de zedeleyen, sert ve acı veren bir yıkımdır(Aral, 1997). 
Walker, Colvin ve Ramsey (2002) şiddeti diğer insanlara karşı yöneltilen, duygusal ve fiziksel 
saldırganlık olarak tanımlamışlardır(Williams ve Mayers, 2004).Anderson ve Bushman 
(2002) ise şiddetin sadece bir saldırganlık olarak tanımlanamayacağını onun aynı zamanda 
insana veya diğer canlılara yöneltilmiş ilkel bir davranış olduğunu belirtmişlerdir. Gözütok ve 
ark.(2007) Şiddeti, yaşamın bireysel ve toplumsal boyutunda her an karşılaşılabilen çok türlü, 
çok yönlü ve çok boyutlu bir olgu olarak tanımlamışlardır. Buna göre şiddet saldırganlığı da 
içinde barındırır. Saldırganlık sevgi ve hoşgörüsüzlük gibi birçok olguyu içeren; insanlık 
tarihi boyunca, insanların bireysel ve topluca başvurduğu bir davranış ve tepki biçimidir. 

Saldırganlık birçok benzer davranış ve ilişkiyi altında toplayan bir şemsiye terimdir. 
Bu terimde merak, araştırma, kendini kabul ettirme, üstünlük, hâkimiyeti kabul ettirme ve 
istismar vardır. Ona göre haz, saldırganlık, kendine ve çevreye hâkimiyet süreçleri, libidinal 
ve ego gelişimlerinin her aşamasında birbirinden ayrılmaz bir şekilde mevcuttur. Saldırganlık 
olmadan yaşamda kalma, öğrenme için aktif bir dürtü, içimizdeki dürtülere ve etrafımızdaki 
zorluklara ve ulaşılması gereken amaçlara hâkimiyet düşünülemez. Bandura ise,  
saldırganlığın kesin sınıflara ayrılarak tanımlanmasını eleştirerek her hangi bir davranışın 
saldırgan olarak nitelendirilmesinin bu nitelendirmeyi yapanların ya da içinde yaşanılan 
toplumun değer yargılarına bağlı olduğunu savunmuş, saldırganlığı, toplumsal açıdan 
saldırgan olarak nitelendirilen zarar verici ve yıkıcı davranışlar olarak ifade 
etmiştir(Efilti,2006). 

Odacı (2007), çocukların suça bulaşmalarının özellikle aileleri parçalanmış, sosyo- 
ekonomik düzeyi düşük, evdeki çocuk sayısının fazla olması gibi hususların sıkça görüldüğü 
aile ortamlarında daha yaygın olduğunu, Emniyet çocuk şubesine intikal eden şiddet ve suç 
olaylarının çok önemli bir kısmının devlet okullarında ve çevresinde gerçekleştiği, 12-18 yaş 
grubundaki ergenlerde en düşük suç ve saldırganlık oranının % 15.4 ile 12 yaş grubunda 
olduğu bu rakamın yaş ilerledikçe arttığını tespit etmiştir. Üstün, Yılmaz ve Kırbaş (2007),lise 
4. sınıf öğrencilerinin şiddeti % 43 ile en fazla televizyonda gözlemlediklerini, en fazla korku 
ve şiddet içeren programlar izlediklerini, % 24’ünün okul çevresinde, % 9’unun maçlarda, % 
6’sının ise internet kafelerde şiddet içeren unsurları gözlemlediklerini tespit etmiştir. 
Alikaşifoğlu ve arkadaşları (2004) İstanbul’da 9-11 yaş grubunda bulunan öğrencilerin son bir 
yılda % 42’sinin bir fiziksel kavgaya karıştığını bunlardan % 7’sinin tıbbi tedavi gördüğünü, 
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% 19’unun başka okullardaki öğrencilere % 30’unun kendi okulunda ki arkadaşlarına veya 
öğrencilere küfür ettiğini, % 8’inin ise okula silah vb. aletler getirdiğini tespit etmişlerdir. 
Pişkin (2005) Ankara da araştırma yaptığı ilköğretim okulu öğrencilerinin % 44’ünün sözel, 
% 30’unun fiziksel, % 9’unun cinsel ve % 1’inin duygusal zorbalığa maruz kaldığını 
belirlemiştir. Aynı şekilde şiddete maruz kalan bireylerin okulu sevmeme ve hatta okuldan 
nefret etmeye başlama gibi davranışlar gösterdiğini tespit etmiştir. 

Gökdaş (2007) ilköğretim öğrencilerinde en sık gözlenen şiddet davranışları arasında 
% 39.4 ile argo ifadeler (sözel şiddet) kullanma %37.5 ile arkadaşları ile kavga etme, % 29,8 
ile dersin işlenişine engel olma, %27.9 ile okul eşyasına bilinçli olarak zarar verme ve % 26.9 
ile derste arkadaşlarına fiziksel müdahalede bulunma davranışının olduğunu tespit etmiştir.  
Aynı araştırmacının okulda şiddetin ortaya çıkmasının nedenleri üzerine yaptığı çalışmada 
öne çıkan temel üç nedenin % 33 ile aile içi şiddet ve toplumsal değerlerde yıpranma % 18.8 
ile veli duyarsızlığı ve % 26.9 ile medya araçlarında ön plana çıkarılan şiddet olgusu 
olduğunu tespit etmiştir. Yavuzer (2010) lise 1. sınıf öğrencilerine yönelik olarak 
gerçekleştirilen psiko eğitim uygulamasının öğrencilerin toplam saldırganlık puanları, fiziksel 
saldırganlık, sözel saldırganlık, öfke, düşmanlık ve dolaylı saldırganlık puanlarını azaltmada 
etkili olduğunu ve bu etkinin iki ay sonra da devam ettiğini tespit etmiştir.Baş ve Kabasakal 
(2010) ilköğretim 4.-8. sınıf düzeyinden öğrenciler üzerinde yaptıkları çalışma sonucunda 
öğrencilerin yaklaşık olarak % 40'ının son öğretim yılında en az bir kez fiziksel olarak kavga 
ettiğini, % 20'sinin bir grup kavgasına karıştığını, % 7'sinin okulda kesici alet taşıdığını ve % 
6'sının kesici alet ile bir arkadaşını yaraladığını göstermiştir.  

Gündoğdu (2010) lise 1. sınıfa devam eden öğrencilerin cinsiyet ve ailelerinin maddi 
gelir durumu değişkenleri açısından çatışma çözme, saldırganlık ve öfke düzeylerinin 
farklılaşıp farklılaşmadığını incelendiği araştırmada öğrencilerin fiziksel saldırganlık, öfke, 
saldırganlık ve problem çözme düzeylerinde cinsiyetleri açısından anlamlı farklılıklar 
bulmuştur. Öğrencilerin toplam, fiziksel, sözel, dolaylı saldırganlık ve öfke düzeylerinde 
ailelerinin maddi gelir durumları açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Dilekmen, Ada, 
Alver (2011), ana-baba tutumlarını demokratik algılayanlarla koruyucu algılayanlar arasında 
demokratik algılayanların lehine anlamlı fark olduğunu tespit etmişlerdir. Aynı araştırmada 
yaş, cinsiyet, eğitim şekli, annenin hayatta olması, babanın hayatta olması, yaşanılan yerleşim 
merkezi, algılanan akademik başarı ve disiplin cezası alıp almama değişkenleri açısından 
öğrencilerinin saldırganlık puanları arasında anlamlı farklılaşma olmadığı görülmüştür.Sütçü 
ve Aydın(2010),öfke ve saldırganlığı azaltmaya yönelik bilişsel davranışçı bir grup terapisi 
programı hazırlamak ve öfke ve saldırganlık gösteren ergenlerde programın etkililiğini 
değerlendirmek için yaptıkları araştırmada terapi grubunda hem öz bildirime hem ebeveyn 
bildirimine dayalı öfke ve saldırganlık ölçümlerinde anlamlı iyileşmeler olduğunu 
göstermiştir. İzlem değerlendirmesinde varolan 8 katılımcıda terapi sonrasında elde edilen 
kazanımların çoğu 6 ay sonra da korunmuştur. Karahan,  Özcan ve Ağlamaz (2010), anne ve 
babası boşanmış olan, anne ya da babası üvey olan ve yaşamındaki en önemli değeri "zengin 
olmak" şeklinde belirten öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin, diğer öğrencilere göre daha 
yüksek olduğunu tespit etmişlerdir.Karataş ve Gökçakan(2010),psikodrama teknikleri 
kullanılarak yapılan grup uygulamalarının ergenlerin saldırganlık düzeylerinin 
düşürülmesinde etkisinin olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Karataş (2009) tarafından bilişsel 
davranışçı teknikler kullanılarak yapılan öfke yönetimi programının ergenlerin saldırganlık 
düzeylerini önemli düzeyde azalttığını ve bu azalmanın 12 hafta süresince devam ettiğini 
tespit etmiştir. 
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Saldırganlık ve şiddet gibi olumsuz davranışları çözmedeki ana engel öğrencilerin 
çatışma çözme,problem çözme ve iletişim gibi yaşam becerilerindeki yetersizliklerdir (Dodge 
ve ark.1987). Bu görüşüdestekleyen araştırma bulgularında; saldırganlık düzeyi yüksek 
gençlerin sıklıkla sosyal problem çözmebecerilerinde yetersizlikler olduğu (Vera, Shin, 
Montgomery, Mildner ve Speight, 2004), çatışma çözmebecerilerinden yoksun oldukları 
(Weir, 2005) saptanmıştır. Alan yazında bu tür yaşam becerilerinikazandırmaya yönelik 
bilişsel-davranışçı teknikler ve psiko-eğitim programlarının ergenlerde saldırganlık veşiddeti 
önleme üzerinde etkili olduğu görülmektedir (Bilge, 1996; Breunlin, Uysal, 2006, 
Cimmarusti, Bryant-Edwardsve Hetherington, 2002; Koruklu, 1998; Rutherford, Mathur ve 
Quinn, 1998; Aytek, 1999; Herrmann veMcWhirter, 2003; Uysal, 2003; Cummings, 
Hoffmanve Leschied, 2004; Söylemez, 2007; Genç, 2007; Ando, Asakura, Ando ve Simons-
Morton, 2007). Yaşam becerilerindeki yetersizliklerin yanı sıra okul da öğrencilerin saldırgan 
davranışlarını artıran riskfaktörlerine sahip olabilir. Öğrenci mevcudunun fazlalığı, katı 
kurallar, sıkı disiplin, program seçeneklerininsınırlı olması, öğrenci ve okul çalışanları 
arasındaki iletişim yetersizliği, öğrenci özgürlüğünün sınırlı olmasıve adaletsiz uygulamaların 
okullarda saldırganlık ve şiddeti artırdığı bulunmuştur (Miller, 1994).  
 
Şiddetin Nedenleri 

Suç, şiddet ve saldırganlık sosyolojik bir olay olarak pek çok faktörün bir araya 
gelmesi sonucunda ortaya çıkar. Aile, okul, çevre, toplumsal değer yargıları, medya ve 
arkadaş etkisi gibi birçok husus şiddet ve suçun ortaya çıkmasında etkilidir. Hukuki açıdan 
ceza kanunlarını ihlal etmek bir kişinin cezalandırılması için yeterli görülmekte ancak 
sosyolojik açıdan ortaya konulan bir davranışın bütün sorumluluğunu tek başına bireye 
yüklemek okulun, ailenin, medyanın, toplumun hatta devletin sorumluluklarını görmezden 
gelmek demektir (Saldırım, 2007). Hızla değişen değer yargıları, hızlı ve düzensiz kentleşme, 
iç ve dış göçler, ekonomik dengesizlikler ve krizler, baskıcı disiplin yöntemleri, hatalı eğitim 
uygulamaları, travmatik yaşantılar, gelecek kaygısı, istismara uğrama,  sevgi yoksunluğu, 
ailede suça bulaşmış bireylerin varlığı, şiddet ve gerilim içerikli televizyon programları, 
kalabalık sınıflar, şiddet içerikli bilgisayar oyunları, alkollü içecekler ve madde bağımlılığı vb 
durumlar çocukların gelişimini olumsuz etkilemekte ve şiddet eğilimine 
yöneltmektedir(Gürsoy, 2002). 

Dahlberg, Gürsoy (1998) çocuk ve gençlerin şiddet ve saldırganlığa başvurmaları 
hususunda en önemli risk faktörlerinin bireysel (şiddete yatkınlık, küçük yaşlarda agresif 
davranışların desteklenmesi, gelişim bozuklukları vb), ailevi (problemli ebeveyn davranışları, 
düşük duygusal destek, şiddet içerikli davranışlar, çocuk yetiştirme hususunda yetersizlikler, 
düşük aile içi iletişim), okul ve arkadaş ( olumsuz arkadaş ilişkileri, okulu benimseyememe, 
akademik başarısızlık, sağlıksız okul çevresi), çevre ve komşu ( komşuluk ilişkilerinin zayıf 
olması, komşuların sık değişimi, aileler arası anlaşmazlıklar, ekonomik fırsatların azlığı) 
faktörlerinin olduğunu belirtmiştir. 

Şiddet ve saldırganlığın nedenleri üzerine 4 temel kuram ileri sürülmektedir. Bunlar 
uyarma kuramı, arınma kuramı, anomi kuramı ve kanıksama kuramıdır(Artuk, 2002). 
 Uyarma kuramına göre şiddet öğrenilebilir ve taklit edilebilir bir olgudur. Bu görüş 
Bandura ve arkadaşlarının sosyal öğrenme çalışmalarını temel almaktadır. Bandura, 
saldırganlık ve şiddet içerikli eylemleri gözlemleyen çocukların benzer durumlar karşısında 
aynı davranışları gösterme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu yapmış olduğu deneysel 
çalışmalarla tespit etmiştir. Yapılan bu çalışmalar suçun öğrenilen ve taklit edilen bir nitelik 
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olduğu ve kalıtımla geçmediği savını desteklemektedir. Amerikan Pediatri Akademisi medya 
şiddetinin çocuklar üzerinde ki etkileri ile ilgili olarak aşağıda ki tespitlerde bulunmaktadır.  

• Medya şiddeti çocuklarda saldırgan davranışlara yol açmaktadır. 
• Bir Amerikan çocuğu 18 yaşına gelene kadar sadece televizyonda yaklaşık 200 bin 

şiddet sahnesi izlemektedir.  
• Medya şiddeti 8 yaş altındaki çocukları daha fazla etkilemektedir. 
• Medya şiddeti çocuklarda saldırgan ve asosyal davranışları artırmakta, şiddete kurban 

olma korkusunu doğurmaktadır. 
• Çocukları şiddete ve şiddet kurbanlarına karşı duyarsızlaştırır(AAP, 1995). 

Arınma kuramı, sosyal öğrenme yada model alarak şiddet ve saldırganlığın 
öğrenildiğini savunan görüşlerin aksine medyada gözlenen şiddetin izleyenlerde saldırganlık 
eğilimini azalttığını iddia etmektedir. Çünkü saldırganlığın hayal düzeyinde yaşanması 
saldırganca eylem güdülerinin zayıflamasına yol açmaktadır ve bu süreç bireyin saldırganca 
davranışlara daha az başvurmasına neden olmaktadır. Arınma kuramcıları medyadaki şiddet 
olgusu, onun yıkıcılığı ve kötülüğü ile birlikte ele alındığını, seyircinin şiddeti kurban 
üzerinde uyandırdığı acıyıda yaşayarak algıladığını savunur. Dolayısıyla bu süreç bireyin 
saldırganca davranışlarında azaltıcı bir etki bırakmaktadır. 
 Anomi kuramı, toplumsal süreç içerisinde şan,şöhret ve iktidar ve kahramanlık gibi 
toplumun yarattığı ve insanları kendilerine ulaşmaya tahrik ettiği birçok unsurun olduğunu bu 
hedeflere ulaşmanın ise meşru yollardan hem sınırlı hem de zor olduğunu iddia etmektedir. 
Dolayısıyla insanlar bu hedeflere ulaşmak için suça ve şiddete başvurabilmektedirler. 
 Kanıksama kuramına göre şiddet içerikli yayınlar bireyler üzerinde duygu körlüğü 
yapabilir. Birey sürekli olarak izlediği ve karşılaştığı şiddet içerikli yayınları izleyerek bunlara 
karşı duyarsızlaşmaya başlar. Dolayısıyla medya araçlarında karşılaşılan şiddet olayları 
bireylerin gerçek dünyada bu tür olaylara ilişkin bir duyarsızlık göstermesine zemin 
hazırlar(İpek, 2007). 

Ülkemizde her geçen gün çocuk yetiştirme ve ana baba tutumları hususunda önemli 
bilinçlenmeler gerçekleşmekte, kalabalık sınıflar yerini daha kabul edilebilir rakamlara 
bırakmakta, eğitim öğretim faaliyetleri planlanırken öğrenciyi ve öğrencinin niteliklerini daha 
fazla dikkate almaya ve ön plana çıkarmaya başlanıyor olsa da yine de gençlerde şiddet 
olgusu görülmekte ve hatta daha küçük yaşlara doğru bir kayma gözlenmektedir. Bu da  
sadece aile ve okula dönük alınacak önlemlerin bireylerin göstermiş olduğu şiddet ve 
saldırganlık davranışlarını ortadan kaldırmaya yetmeyeceğini asıl olanın bataklığın top yekûn 
kurutulmasına dönük önlemlerin kararlı olarak ele alınmasını yani bireye suça, şiddete ve 
saldırganlığa iten nedenlerin etraflıca ele alınmasının gereğini göstermektedir.  
 
Amaç 

Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin şiddet öğesi içeren 
davranışları sergileme sıklıklarına göre önemli farklılaşma gösterip göstermediğini 
incelemektir. Bu bağlamda saldırganlık düzeyi ile son bir yılda kavgaya karışma, bilerek ve 
isteyerek kavga çıkarma, okul dışında kavgaya karışma, okula kesici alet getirme, okula 
alkollü olarak gelme, arkadaşlarına sözel şiddet uygulama  ( argo, küfür), disiplin kuruluna 
sevk edilme ve disiplin cezası almış olma, örgüt, grup yada çete faaliyeti içinde olma, polis, 
karakol yada mahkemeye intikal eden bir olaya karışma davranışları arasında farklılaşma 
belirlenmeye çalışılmıştır. 
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Yöntem 
Evren ve Örneklem 

Bu araştırmada betimsel model kullanılmıştır.  Tarama modelleri, geçmişte veya halen 
varolan bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır 
(Karasar, 1998). Araştırmanın evrenini Erzurum şehir merkezi ve ilçelerinde 2011-2012 
eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan lise öğrencileri oluştururken, çalışma grubu 
sözü geçen evrenden uygun örneklem olarak belirlenen 460 lise öğrencisinden oluşmaktadır. 
Örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin 155’i kız 305’i erkek öğrencilerden oluşmaktadır. 
 
 
Veri Toplama Araçları 

Araştırmada öğrencilerinsaldırganlık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla Tuzgöl 
(1998) tarafından geliştirilen saldırganlık ölçeğive araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel 
bilgi formu kullanılmıştır.Araştırmada kullanılan bu veri toplama aracına ilişkin tanıtıcı 
bilgiler aşağıdaverilmiştir. 
 
Saldırganlık ölçeği 

Araştırmada veri toplamak için bireylerin saldırganlık düzeyini ölçmek amacıyla 
Tuzgöl (1998) tarafından geliştirilen, “Saldırganlık ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 30’u 
saldırgan içerikli, 15’i saldırgan içerikli olmayan toplam 45 maddeden oluşmaktadır. 
Saldırganlık ölçeği (5) Her zaman, (4) Sıklıkla, (3) Arasıra, (2) Nadiren, (1) Hiçbir zaman 
olmak üzere 5’li Likert derecelendirme tipindedir. Ölçekteki 15 madde tersine puanlanan 
madde olduğundan, puanlaması tersine çevrilerek yapılmaktadır. Ölçekten alınan toplam 
puanın yüksekliği, saldırganlık düzeyinin arttığının göstergesidir. Saldırganlık ölçeğinden 
alınabilecek puanlar 45 ile 225 arasında değişmektedir. 

Ölçek, Tuzgöl (1998) tarafından 55 lise öğrencisine iki hafta ara ile uygulanmış, elde 
edilen puanlar arasında hesaplanan Pearson Momentler Çarpım korelasyon katsayısı .75 
olarak bulmuştur. Bulunan korelasyon katsayısının daha da yükseltilmesi amacıyla, madde 
analizi yapılmış ve ölçekte bulunan en az üç madde ile .25 oranında ilişkili olmayan 
maddelerin elenmesi ile ölçekten beş madde çıkarmıştır. Böylece başlangıçta 50 maddeden 
oluşan ölçek, 45 maddeye inmiştir. Daha sonra yine lise öğrencilerinin aldıkları puanlar 
üzerinde, hesaplanan Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .71, Pearson Momentler Çarpım 
korelasyon katsayısı ise .85 bulunmuştur. 

Tuzgöl (1998) tarafından yapılan geçerlik çalışmasında, çalışmanınyürütüldüğü 
okullarda 20 öğretmen ile görüşülmüştür. Öğretmenlerden saldırgan davranışları olan 
öğrencileri belirtmeleri istenmiştir. En az üç öğretmenin “saldırgan” olarak ifade ettiği 45 
öğrencibelirlenmiş ve bu öğrencilere ilgili ölçek uygulanmıştır. Daha önce uygulama yapılan 
saldırgan olarak tanımlanmış 45 kişilik grup ile saldırgan davranışları olmadığı kabul edilen 
grubun puan ortalamaları t-testi ile karşılaştırılmış ve elde edilen değer anlamlı bulunmuştur. 
Buna göre ölçeğin saldırgan davranışları ölçtüğübaşka bir deyişle yeterli geçerliğe sahip 
olduğu sonucuna ulaşmıştır.  
 
Verilerin Toplanması ve Analizi 
Verilerin Toplanması 

Verileri toplamak amacıyla daha önce uygun örneklem olarak belirlenen çalışma 
grubundaki okul ve sınıflara ölçeklerin uygulanacağı saatler belirlenmiştir. Kararlaştırılan 
saatlerde “saldırganlık ölçeği” ve kişisel bilgi formu birlikteuygulanmıştır.  Uygulamadan 
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önce ölçeklerle ilgili yönergeler okunmuş ve uygulamayla ilgili bilgi verilmiştir. Uygulama 
yaklaşık 20-25 dakika sürmüştür. 
 
Verilerin Analizi 

İlk aşamada ölçekler ayrı ayrı değerlendirilmiş, ölçekleri eksik doldurmuş olan 
öğrencilerin ölçek formları ayıklanmıştır.Bu araştırmanın bağımsız değişkenleri; “son bir 
yılda kavgaya karışma, bilerek ve isteyerek kavga çıkarma, okul dışında kavgaya karışma, 
okula kesici alet getirme, okula alkollü olarak gelme, arkadaşlarına sözel şiddet uygulama  ( 
argo, küfür), disiplin kuruluna sevk edilme ve disiplin cezası almış olma, örgüt, grup ya da 
çete faaliyeti içinde olma, polis, karakol yada mahkemeye intikal eden bir olaya karışma 
davranışlarından oluşmaktadır. Bağımlıdeğişken ise saldırganlık düzeyidir. Verilerin analizi 
SPSS 17:00 paket programı ile analiz edilmiştir. 
 
Bulgular 
 Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ve şiddet öğesi içeren davranışları gösterme 
sıklıkları arasında ki farka ilişkinbulgu ve yorumlar aşağıdaki gibidir. 
 
Tablo 1. Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ile Son Bir Yılda Kavgaya Karışma 
Davranışları Arasındaki Farka İlişkin T Testi Sonuçları 

Saldırganlık Kavgaya 
Karışma 

N X  S.S t p 

 
Saldırganlık 

Evet 243 97,407 38,58128  
-17,565 

 
,000 Hayır 217 1,5833 35,43864 

 
Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ile son bir yılda kavgaya karışma 

davranışları arasında ki farkın anlamlılığın t testi ile test edilmesi sonucunda aradaki farkın 
anlamlı olduğu görülmektedir(t458= -17,565, p=,000).  
 
Tablo 2. Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ile Okulda Kavga Çıkarma 
Davranışları Arasındaki Farka İlişkin T Testi Sonuçları 

Saldırganlık Kavga 
Çıkarma 

N X  S.S t p 

 
Saldırganlık 

Evet 233 1,1255 53,27732  
-6,421 

 
,003 Hayır 227 1,4010 37,10262 

 
Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ile okulda kavga çıkarma davranışları 

arasında ki farkın anlamlılığın t testi ile test edilmesi sonucunda aradaki farkın anlamlı olduğu 
görülmektedir (t458= -6,421, p=,003). Bu sonuç bir önceki tabloda bulunan veriler ile de 
desteklenmektedir.  
 
Tablo 3. Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ile Okul Dışında Kavgaya Karışma 
Davranışları Arasındaki Farka İlişkin T Testi Sonuçları 

Saldırganlık Kavgaya 
Karışma 

N X  S.S t p 

 
Saldırganlık 

Evet 271 1,0001 36,20911  
-18,446 

 
,005 Hayır 189 1,6362 36,64251 
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Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ile okul dışında bir kavgaya karışma 
davranışı arasında ki farkın anlamlılığın t testi ile test edilmesi sonucunda aradaki farkın 
anlamlı olduğu görülmektedir (t458= -18,446, p=,,005). Bu bulgu tablo 1 ve tablo 2 de bulunan 
veriler ile de desteklenmektedir. 
 
Tablo 4. Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ile Okula Kesici Alet Getirme 
Davranışları Arasındaki Farka İlişkin T Testi Sonuçları 

Saldırganlık Kesici 
Alet 

N X  S.S t p 

 
Saldırganlık 

Evet 270 1,0660 42,77089  
-11,894 

 
,000 Hayır 189 1,5400 40,92507 

Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ile okula kesici alet getirme davranışı 
arasında ki farkın anlamlılığının t testi ile test edilmesi sonucunda aradaki farkın anlamlı 
olduğu(t457= -11,894, p=,000)ve öğrencilerin saldırganlık düzeyi ile okula kesici alet getirme 
davranışı arasında anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir.  
Tablo 5. Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ile Okula Alkollü Gelme 
Davranışları Arasındaki Farka İlişkin T Testi Sonuçları 

Saldırganlık Alkol N X  S.S t p 

 
Saldırganlık 

Evet 41 1,3637 44,17169  
-1,433 

 
,152 Hayır 418 1,2511 48,32895 

 
Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ile okula alkollü gelme davranışı arasında ki 

farkın anlamlılığının t testi ile test edilmesi sonucunda aradaki farkın anlamlı olmadığı 
görülmektedir (t457= -1,433, p=,152). Araştırma bulgusu anlamlı olmasa da öğrencilerin 
azımsanmayacak bir kısmının okula alkollü olarak geldiği görülmektedir.  

 
Tablo 6. Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ile Disiplin Kuruluna Sevk Edilme 
Durumları Arasındaki Farka İlişkin T Testi Sonuçları 

Saldırganlık Disiplin 
Sevk 

N X  S.S t p 

 
Saldırganlık 

Evet 103 1,3340 42,71160  
-1,751 

 
,081 Hayır 356 1,2401 49,32331 

 
Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ile disiplin kuruluna sevk edilme durumu 

arasında ki farkın anlamlılığın t testi ile test edilmesi sonucunda aradaki farkın anlamlı 
olmadığı görülmektedir (t457= -1,751, p=,081). Bu bulgu öğrencilerin disiplin kuruluna sevk 
edilmelerinde daha başka faktörlerin etkili olduğunu ve saldırganlık düzeyinin başlı başına 
disiplin kuruluna sevk edilmelerinde etkili bir faktör olmadığını göstermektedir. 
 
Tablo 7. Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri İle Disiplin Cezası Almış Olma 
Durumları Arasındaki Farka İlişkin T Testi Sonuçları 

Saldırganlık Disiplin 
Cezası 

N X  S.S t p 

 
Saldırganlık 

Evet 99 1,5918 48,15616  
-8,285 

 
,000 Hayır 360 1,1702 29,66389 
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Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ile disiplin cezası almış olma durumu 
arasında ki farkın anlamlılığının t testi ile test edilmesi sonucunda aradaki farkın anlamlı 
olduğu görülmektedir (t457= -8,285, p=,000). Bu bulgu saldırganlık düzeyi ile disiplin 
kurulundan ceza alma durumu arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. 
 
Tablo 8. Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ile Arkadaşlarına Karşı Argo 
İfadeler Kullanma Davranışı Arasındaki İlişkiye İlişkin T Testi Sonuçları 

Saldırganlık Argo N X  S.S t p 

 
Saldırganlık 

Evet 180 1,0705 45,84127  
-7,200 

 
,000 Hayır 279 1,3842 45,39736 

 
Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ile argo ifadeler kullanma durumu arasında 

ki farkın anlamlılığının t testi ile test edilmesi sonucunda aradaki farkın anlamlı olduğu 
görülmektedir (t457= -7,200, p=,000).Argo ifadeler kullanma sözel şiddet kapsamında 
düşünüldüğünde bireylerin saldırganlık düzeyleri ile arkadaşlarına karşı argo ifadeler 
kullanma arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 
Tablo 9. Lise öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ile Bir Grup, Örgüt yada Çete 
İçerisinde Bulunma Durumları Arasındaki Farka İlişkin T Testi Sonuçları 

Saldırganlık Örgüt 
Çete 

N X  S.S t p 

 
Saldırganlık 

Evet 189 1,4586 46,18471  
-7,837 

 
,010 Hayır 270 1,1230 44,41075 

 
Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ile bir grup, örgüt yada çete içerisinde 

bulunma durumları arasında ki farkın anlamlılığının t testi ile test edilmesi sonucunda aradaki 
farkın anlamlı olduğu görülmektedir (t457= -7,837, p=,010). Bireylerin örgüt veya çete 
gruplarında yer almalarında tek etken saldırganlık düzeyi olmamakla birlikte saldırganlık 
düzeyinin örgüt veya çete grupları içerisinde yer alma hususunda önemli bir etken olduğu 
görülmektedir. 
 
Tablo 10. Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri İle Polis, Karakol Veya 
Mahkemeye İntikal Eden Bir Durumun Varlığına İlişkin T Testi Sonuçları 

Saldırganlık Polis 
Karakol 

N X  S.S t p 

 
Saldırganlık 

Evet 35 1,3146 50,02667  
-,684 

 
,494 Hayır 424 1,2568 47,90122 

 
Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ile son bir yılda polis, karakol veya 

mahkemeye intikal eden bir olayın varlığı arasında ki farkın anlamlılığının t testi ile test 
edilmesi sonucunda aradaki farkın anlamlı olmadığı görülmektedir (t457= -,684, p=,494). Bu 
bulgu öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin polis veya mahkemeye intikal eden bir olaya 
karışmaları hususunda önemli bir etken olmadığını göstermektedir. Bireylerin ciddi manada 
suç teşkil eden olaylara karışmalarının altında bir çok faktörün olabileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
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Sonuç ve Tartışma: 
 Araştırmanın bulguları birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde şu çıkarımlarda 
bulunmak mümkündür. Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ile son bir yılda bir kavgaya 
karışma, bilerek ve isteyerek kavga çıkarma ve okul dışında da kavgaya karışma durumları 
arasında anlamlı bir ilişki vardır. Bu Bulgudaha önce yapılan benzer araştırma sonuçlarıyla 
uyumludur. Ögel ve arkadaşları (2004) tarafından İstanbul’da ilköğretim okullarında suç ve 
şiddetin yaygınlığını belirlemek için yapılan çalışma da öğrencilerin yaklaşık yarısının son bir 
yılda fiziksel bir kavgaya karıştığını, yaşamı boyunca en az bir kez bir kavgaya karışmış 
olanlarında yine grubun yaklaşık yarısını oluşturduğunu, % 26,3’lük bir grubun ise bir 
başkasını en az bir kez yaralayıcı bir şiddete başvurduğunu ve başkasını yaralayanların en az 
yarısının ilk kez 13-15 yaş aralığında bu davranışa başvurduğunu tespit etmişlerdir. Göktaş 
(2007), Baş, Kabasakal (2010),  öğrencilerin fiziksel bir kavgaya karışma ile saldırganlık 
düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki tespit ederken, Alikaşifoğlu,ve diğ. (2004), lise 
öğrencileri ile yürüttükleri çalışmalarında, son bir yıl içinde okul içinde ve okul dışında 
fiziksel bir kavgaya karışma oranının öğrenciler arasında % 42 olduğunu, Aras,ve diğ.  
(2007), lise son sınıf öğrencileri ile yürüttükleri çalışmalarında, öğrenciler arasında, en az bir 
ya da iki kez, başlamış bir kavgaya karışma oranının  % 50.2 olduğunu,Uludağlı ve Uçanok 
(2004), çalışma grubunun yaklaşık yarısının son bir yılda kavgaya karıştığını, Olweus (1993), 
Norveçte öğrencilerin % 8’inin bir zorbalığa başvurduğunu ve kavgaya karıştığını, Nansel ve 
ark.(2001). Amerika Birleşik Devletlerinde lise öğrencilerinin % 13’ünün diğer öğrencilere 
şiddet uyguladığını ve kavgaya karıştığını, % 10.6’ sının şiddete maruz kaldığını, % 6.3’ünün 
ise hem şiddet uyguladığını hemde şiddete maruz kaldığını, Craig ve Pepler (2003), kanada da 
öğrencilerin en az % 9’unun şiddete ve saldırganlığa başvurduğunu tespit etmişlerdir. Sonuç 
olarak saldırganlık düzeyleri yüksek öğrencilerin okulda veya okul dışında kavga çıkarma 
veya bir kavgaya karışma olasılıklarının yüksek olduğu ilgili literatüre ilişkin verilerden de 
hareketle söylenebilir. Çocukluk ve gençlik dönemindeki saldırganlığın ileriki yaşlarda 
fiziksel saldırganlık; depresyon, düşük öğrenim performansı, kronik şiddet ve suça yönelik 
davranışların ve uyumsuzluğun güçlü bir yordayıcısı olduğu şeklinde bulgular elde edilmiştir 
(Martino, Ellickson, Klein, McCaffrey&Edelen, 2008). 
 Öğrencilerin saldırganlık düzeyleri ile okula kesici alet getirme davranışları arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu ve ilgili literatürde daha önce yapılan çalışmalarlada desteklendiği 
görülmektedir. Alikaşifoğlu, Ercen, Erginöz, Uysal ve Kaymak (2004) tarafından yapılan 
araştırma da okul sınırları içinde silah ve kesici alet taşıma oranının  % 8 olduğu, Aras,ve diğ.  
(2007) ise kesici alet taşıma oranının öğrenciler arasında % 14,5 olduğunu Baş ve Kabasakal 
(2010) öğrencilerin yaklaşık % 7’sinin okula kesici alet getirdiğini ve % 6'sının kesici alet ile 
bir arkadaşını yaraladığını, Göktaş(2007) ise ilköğretim öğrencilerinin % 7,7’sinin sürekli 
olarak, % 65,9’unun ise ara ara yanlarında kesici alet taşıdığını tespit etmişlerdir. Gerek 
araştırma bulgularımız ve gerekse de literatüre ilişkin veriler öğrencilerin okula kesici alet 
getirmekten ve ihtiyaç duyduklarında kullanmaktan çekinmediklerini göstermektedir. Bu 
durumun bütün öğrenciler için ciddi bir risk oluşturacağı düşünülmektedir. 
 Öğrencilerin okula alkollü olarak gelme davranışı ile saldırganlık arasında anlamlı bir 
ilişki olmadığını görülmektedir. Gökdaş (2007) yaptığı araştırmada öğrencilerin % 1’inin 
sürekli olarak % 12’sinin ise ara ara okula alkollü olarak geldiğini tespit etmiştir. Araştırma 
bulguları anlamlı çıkmamış olsa da öğrencilerin okula alkol alarak gelmelerinin hem kendileri 
hemde diğer öğrenciler ve hatta öğretmenler ve okul idarecileri için ciddi bir risk oluşturacağı 
bilinmeli ve bu konuda caydırıcı ve önleyici tedbirler alınmalıdır. 
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 Araştırma sonuçları öğrencilerin disiplin kuruluna sevk edilmeleri ile saldırganlık 
düzeyleri arasında anlamlı biri farklılaşma olmadığını ancak disiplin kurulundan ceza alan 
öğrencilerin bu durumları ile saldırganlık özellikleri arasında anlamlı farklılaşma olduğunu 
göstermektedir. Literatürde disiplin cezası alan öğrencilerin saldırganlık düzeylerini 
belirlemeye dönük sadece bir araştırmaya ulaşılmıştır. Dilekmen, Alver, Ada (2011) 
tarafından yapılan bir çalışmada, disiplin cezası alıp almama değişkenleri açısından 
öğrencilerinin saldırganlık puanlarının anlamlı farklılaşma göstermediği tespit edilmiştir. 
Araştırma bulgularımız disiplin cezası almış olan öğrencilerin bu durumları ile saldırganlık 
özellikleri arasında anlamlı bir farklılaşma olduğunu göstermektedir.  Bu bulgular 
doğrultusunda saldırganlığın öğrencilerin disiplin cezası almaları hususunda önemli bir etken 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Araştırma sonuçları öğrencilerin arkadaşlarına karşı gösterdikleri küfür ve argo 
ifadeler içeren sözel şiddet ile saldırganlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşma 
olduğunu göstermektedir. Gökdaş (2007), öğrencilerin % 39.4 ile en fazla sözel şiddete 
başvurduğunu, Gündoğdu (2010) öğrencilerin maddi durumları ile sözel şiddete başvurma 
davranışları arasında anlamlı ilişki olduğunu, Pişkin (2005), Ankara da araştırma yaptığı 
ilköğretim okulu öğrencilerinin % 44’ünün sözel şiddete başvurduğunu, Yavuzer, Üre (2010), 
ise öğrenciler arasında sözel şiddetin yaygın olduğunu ve psikoeğitim uygulamasının 
öğrencilerin sözel şiddete başvurma düzeylerini azaltmada etkili olmadığını,  Alikaşifoğlu ve 
arkadaşları (2004),  9-11 yaş grubunda ki öğrencilerin % 19’unun başka okullardaki 
öğrencilere % 30’unun kendi okulunda ki arkadaşlarına veya öğrencilere küfür ettiğini, 
Çetinkaya ve ark.(2009), öğrencilerin sosyo ekonomik düzey ile sözel şiddet arasında anlamlı 
ilişki olduğunu ve sosyo ekonomik düzey düştükçe sözel şiddete daha fazla başvurulduğunu 
tespit etmişlerdir. 

Araştırma sonuçları öğrencilerin saldırganlık özellikleri ile bir örgüt, grup ya da çete 
faaliyeti içinde bulunma durumları arasında anlamlı bir farklılaşma olduğunu göstermektedir. 
Bu bulgu daha önce yapılan benzer araştırma sonuçları ile tutarlılık göstermektedir. Ögel ve 
arkadaşları (2004)  ilköğretim öğrencilerinin % 10’unun en az bir kez bir çeteye 
girdiklerini,Gökdaş(2007) ise ilköğretim öğrencilerinin  %  10,6’ sının sürekli olarak, % 
49,5’inin ise ara ara çete veya grupların içinde yer aldıklarını tespit etmiştir.  

Öğrencilerin polis, karakol ve mahkemeye intikal eden bir olaya karışmaları ile 
saldırganlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı görülmektedir. Odacı (2007) 
Emniyet çocuk şubesine intikal eden şiddet ve suç olaylarının çok önemli bir kısmının devlet 
okullarında ve çevresinde gerçekleştiğini, 12-18 yaş grubundaki ergenlerde en düşük suç ve 
saldırganlık oranının % 15.4 ile 12 yaş grubunda görüldüğünü ve  bu rakamın yaşın ilerlemesi 
ile  arttığını tespit etmiştir.Solak (2011) ülkemizde 18 yaşın altında ki bireylerin son üç yılda 
karışmış olduğu suçlara ilişkin yapılan bir çalışmada kanunen çocuk olarak kabul edilen bu 
yaş grubunda toplam 427,079 suç işlendiği ve bu suçlarında yaklaşık yarısının şahsa karşı 
suçlar kapsamına girdiği ve yine işlenen suçların toplamının % 90’ının şahsa ve mala karşı 
işlenen suçlar olduğu, cana ve şahsa karşı işlenen suçlar açısından yetişkinler ile çocukların 
karışmış olduğu suçlar açısından hemen hemen aynı değerlerin olduğu saptanmıştır. Bu bulgu 
araştırma bulgularımızı desteklemiyor olsa da özellikle cana ve şahsa karşı işlenen suçlarda 
bireylerin belirgin bir saldırganlık potansiyeline sahip olmaları beklenir. Ancak belirtmek 
gerekir ki bireylerin ciddi manada suç teşkil eden bir olaya karışmaları sadece saldırganlık 
düzeyleri ile değil birçok faktörün etkisiyle ortaya çıkabilecek bir durum olduğu göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
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 Sağlıklı bir toplumda gençler ıslah evlerinde yada hapishanelerde değil, toplumun 
içinde kendisine saygın bir yer edinerek eğitimde, iş hayatında vs. yerlerde bulunurlar. Oysa 
günümüzde hapishaneler de kontenjanın ağırlığını önemli oranda gençler oluşturmaktadır. Bu 
durum giderek daha da artma belirtileri gösterdiği için toplumsal geleceğimiz açısından iyi bir 
işaret olarak görülemez. Bu durumun elbettebirçok sebebi vardır. Bu gün ülkemizde maalesef 
okulların gerek içi ve gerekse de okul çevresi gençlerin şiddete ve suça bulaşmaları hususunda 
kaçınılmaz bir zemin oluşturmakta birçok çete veya suç grupları okul çevrelerini mekân 
tutmaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi ve gençlerin okul ortamında suça ve şiddete 
yönelmelerine sebep olacak hususlarda ilgili ve yetkili makamlarca acil olarak tedbirler 
alınması zaruri görünmektedir.  Ancak bir çocuğun önemli oranda anne babanın elinde hayat 
bulduğu ve geliştirdiği davranışlarında önemli ölçüde anne baba ile kurduğu özdeşimlerin 
sonucu olduğu düşünüldüğünde aile kurumunun önemi bir kez daha ortaya çıkmış olur. Son 
yıllarda medya ve hızlı sanayileşme ve kentleşmenin de etkisiyle aile kurumunda çok hızlı bir 
çözülme ve bozulma görülmekte olup boşanmalar ve ailenin parçalanması çok vahim bir 
seviyeye yaklaşmakta ve evliliklerin süresi de önemli oranda kısalmış bulunmaktadır. Bunları 
topluca ele alacak olduğumuzda aslında geleceğimiz açısından hiç de iyi bir noktada 
olmadığımızı düşünebiliriz. Bu anlamda politika üreten makamların aile kurumuna daha fazla 
yönelmeleri ve toplumda ailenin parçalanmasının önüne geçecek toplumsal dinamiklerin 
oluşturulması ve anne babaların sağlıklı ana baba tutumları konusunda bilinçlendirilmeleri 
gençlerin saldırganlığa ve şiddete başvurarak suça bulaşmalarının önüne geçilmesi hususunda 
önemli bir adım olacaktır.  
 
Öneriler 
 Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ve göstermiş oldukları şiddet içerikli 
davranışlara ilişkin bulgular öğrencilerin önemli ölçüde saldırganlık ve şiddet potansiyeli 
taşıdıkları ve aynı zamanda sadece kendileri için değil diğer öğrenciler içinde bu durumun bir 
risk yaratacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Erzurum’da ki Okullarımızda karşılaşılan bu 
sorunun üstesinden gelinmesi için aşağıda belirtilen önerilerin etkili olacağı düşünülmektedir. 

1. Saldırganlık içerikli davranışlar ortaya çıkmadan önce çocuklarda erken yaşlarda 
olumlu davranış ve alışkanlıklar kazandırılmalıdır. 

2. Okullarımızda saldırganlık potansiyeli yüksek olan ve şiddete başvuran öğrenciler 
belirlenerek iletişim, problem çözme ve öfke kontrolü benzeri grup rehberlik 
eğitimlerinden ve bireysel psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanması 
sağlanmalıdır. 

3. Okul idaresi, rehberlik servisi ve aileler arasında etkili bir iletişim ve yardımlaşma 
mekanizması oluşturulmalı ve saldırganlık özelliği yüksek olan öğrenciler sürekli 
gözetim altında tutulmalıdır. 

4. Eğitim öğretim faaliyetleri öğrencilerin akademik becerilerinin yanı sıra iletişim 
becerileri, problem çözme becerileri ve öfke kontrolü gibi becerileri de kazandıracak 
içeriğe sahip olmalıdır. 

5. Öğrencilerin okullara rahatça kesici ve yaralayıcı aletler getirmesinin önüne geçilmeli 
ve caydırıcı önlemler alınmalıdır. Çünkü bu durum diğer öğrenciler için ciddi bir risk 
unsuru oluşturmaktadır. 

6. Ailelerin çocuk yetiştirme tarzları hususunda bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri 
sağlanmalıdır.  

7. Şiddete başvuran öğrencilerin doğrudan cezalandırılmaları yerine onları rehabilite 
edici uygulamalara yönlendirilmeleri yararlı olacaktır. 
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8. Öğrencilerin suç ve çete gruplarına girmemeleri ve suça bulaşmamaları konusunda 
gerek ilgili kuruluşlar, gerek kitle iletişim araçları ve gerekse de okul rehberlik 
servisleri bilgilendirici çalışmalar yapmalıdır. 

9. Okul ortamları daha güvenli ve huzurlu ortamlar haline getirilmelidir. 
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PARADIGMATIC, SYNTAGMATIC AND CONTEXTUAL RELATIONS IN ARABY 

 
Emrullah ŞEKER∗ 

ABSTRACT 
 

This study aims to study a well-known short story Araby in scope of linguistic criticism 
according to the paradigmatic and syntagmatic relations of language. In addition, we suggest 
the context and the language relation as the depth axis in addition to the vertical and 
horizontal axes. We will look into the literary material in two principle perspectives in this 
study, one of which is the grammatical or structural point of view, that is, the analysis of the 
text in a morpheme, word, phrase or sentence level and the other is the analysis of the text as a 
whole in discourse and communication level. The findings obtained from the study are 
illustrated in tables and figures so that they can easily be interpreted. We try to criticize the 
material both on the author’s favor and the addressee’s favor, in which case the story is the 
message between them. The selection of the words preferred by the author and the way they 
are lined up and composed are discussed in detail and explained by serial and linear relations.  
 
Key Words: linguistic criticism, paradigm, syntagmatic relations, Araby, analysis, context 
 

ARABY KISA HİKÂYESİNDEKİ DİZİSEL, DİZİMSEL VE BAĞLAMSAL 
İLİŞKİLER 

ÖZ 
 

Bu çalışma Araby kısa hikâyesini dilbilimsel eleştiri kapsamında dilin dizisel ve dizimsel 
ilişkilerine göre çalışmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, dil bağlam ilişkisini de dilin düşey ve 
yatay eksenine ek olarak üçüncü bir derinlik ekseni olarak öneriyoruz. Bu çalışmada yazınsal 
ürüne biri dilbilgisel veya yapısal, diğer bir ifadeyle metni ek, kelime, öbek veya cümle 
düzeyinde inceleyerek, diğeri ise metni bir bütün olarak söylem ve iletişim düzeyinde tahlil 
etmek üzere iki temel bakış açısıyla inceleyeceğiz. Uygulamadan elde edilen bulgular model 
ölçek üzerinde kolayca yorumlanabilsin diye tablolar halinde ve şekiller üzerinde 
gösterilmiştir. Çalışmada ele alınan kısa hikâyeyi hem yazar hem de okuyucu arasında bir ileti 
şeklinde ele alarak her ikisi açısından eleştirmeye çalışacağız. Yazar tarafından tercih edilen 
kelime seçimleri ve bunların diziliş ve düzenleniş şekilleri detaylı bir şekilde tartışılmış ve 
dizisel ve dizimsel ilişkiler ile açıklanmaya çalışılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler:  dilbilimsel eleştiri, dizisel ve dizimsel ilişkiler, Araby, inceleme 
 
 

                                                            
∗ Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, emrullahseker@alparslan.edu.tr 
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1. INTRODUCTION 
         Literary criticism is the interpretation of any literary material. In this study, as Halliday 
(1985) and Toolan (1990) states, linguistic criticism is performed at two main stages, 
including structural and discourse analysis. Therefore, we will set our criticism on this 
approach to administrate the linguistic criticism of the textual material. This study aims to 
study Araby, a well-known short story in Dubliners by James Joyce (1914) as a linguistic 
product and discuss the lexical and structural features on Saussure (1983)’s theory of 
paradigmatic and syntagmatic relations of language, which claims that a language is 
composed of serial and linear relations, the former of which represents the lexical preferences 
and the latter of which embodies the syntactical use of the producer, or the author for this 
study. However, without considering the context in text analysis as did the American 
structuralists of 1920s and 1930s, seeing the text as autonomous, causes an imperfect 
understanding. To support this suggestion, we preferred Araby, as a well-known and highly 
symbolic story, particularly due to the religious imagery and the biographic scenes described 
in the story, for analysis. Literary and linguistic influences, symbolic expressions and 
autobiographical aspects of the story have also provided rich material for the purpose of the 
study. We look into the literary material in two principle perspectives in this study, one of 
which is the grammatical or structural point of view, that is, the analysis of the text in a 
morpheme, word, phrase or sentence level and the other is the lexical analysis of the 
expressions chosen by the author and the deviation of meaning caused overwhelmingly by the 
author’s biographic context. The findings obtained from the study are listed in tables and 
illustrated on vertical and horizontal axis of language so that they can easily be interpreted.  
 

2. METHODOLOGY 

       In order to understand any verbal or written message, we should be acquainted with the 
production process of it.  How do we produce statements? What do we do before the final 
output? In this study, we will be interested in the linguistic factors rather than the physical and 
neurological aspects of the language. Saussure (1983) mentioned about the relations between 
paradigmatic and syntagmatic aspects of language, which was later represented with two axes 
by Jakobson (1980), one of which is selection and the combination as the other. The former is 
the selective axis, on which the producer of the language determines which word to choose 
from the lexicon or by which morphemes or auxiliaries they are inflected for person or tense 
in order to forward the message he/she intends to address. At this stage, the lexical and 
morphological preferences are discussed. The latter, on the other hand, is the linear axis, on 
which we organize the order of words or decide which one is followed by another in a 
syntactic order. This stage of production reveals the mechanization of the language and the 
relation between the constituents and the contexts in or out of the text. The following figure 
(Fig. 1) illustrates the two axis of a language as stated by Jakobson (1980): 
                                Syntagmatic /Combination axis 
                          (Syntax, phrase structure, word order, where to locate a given constituent) 
 
 
 
                         Paradigmatic / Selection axis 
                        (Choice, intention, preference, purpose, why to choose a given vocabulary) 
Figure 1 Jakobson’s two axis of language  
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          However, since the context and language relationship is not represented on this 
illustration and analyzing Araby without referring to the author’s biography will be an 
imperfect criticism, we suggest the context as the third axis, which represents the depth of the 
language and makes up a three dimensional composition, including paradigmatic, syntagmatic 
and contextual axes as shown below (Fig. 2): 
                                                       contextual axis 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            syntagmatic axis 
                                                               
 
 
                     paradigmatic axis  
 
                      Figure 2 A three-axis language model 
 
Language starts in the mind and is nourished by the personal experiences and intellectual 
level of the producer. Therefore, although it is impossible for any reader or any linguistics 
critic to see the exact initial image of the author, it is necessary to analyze the author’s 
biography and the real time setting when the product was consigned to writing.  We discussed 
the biography of the author and the real time setting on the contextual axis, representing the 
depth dimension of the language.  
 
3. FINDINGS AND DISCUSSIONS 
 
The textual material was analyzed according to the paradigmatic, syntagmatic and contextual 
relations of the language. Initially, we discussed the biography of James Joyce and its 
reflection on Araby on the context axis, referring to the factors beyond the text. We give 
priority to the context since language springs up in the author’s brain and from his/her life 
experiences before coming out as a text. Next, we discuss the lexical and structural 
preferences made by the author on the vertical axis, which represents the reasons for selection 
among other alternatives in the possible lexicon of the producer. The producer is referred as 
the author in the study since we deal with a literary material rather than the other discourse 
materials. The possible lexicon with lexical alternatives is illustrated on a vertical axis and 
then discussed with other alternatives as to why not they were preferred by the author. Finally, 
the syntactic and linear features of the text are illustrated and discussed on the horizontal axis 
to see how the author composed the text. Certain remarkable syntagmatic usages in the story 
are analyzed on this axis. The sample sentences are severally illustrated by figures and tables 
and the lexical and structural preferences of the author are discussed by referring why-not-the 
others. 
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3.1. Contextual axis 
 
          Before looking into the representation of any textual material, the author of the literary 
work should be known with breakthroughs, educational background, economic conditions, 
breaking points, political views and general characteristics in his/her life. Without considering 
these paratextual contexts, it is almost impossible to understand an author-source text 
thoroughly. Therefore, context intervenes with the meaning as the third element as well as the 
paradigmatic and syntagmatic elements, composing the language. 
          Accordingly, the author of Araby, James Augustine Aloysius Joyce, an Irish writer, 
lived between the years 1882 and 1941. We highlighted the important events in his life until 
1914, when he wrote Araby and matched the author’s original experiences with the fictional 
events in the story in Table 1: 
 
Table 1 The author’s Biographic Data and the events in Araby 
 
Dates Original Experiences Events in Araby 

 A lifelong cynophobia (fear of 
dogs).  

He also suffered from 
keraunophobia (fear of lightning 
and thunder ) 

Dark, darkness, light, street lamps, 
lanterns, shadow  

1892 Joyce was enrolled in the 
Christian Brothers School on 
North Richmond Street in 
Dublin 

North Richmond Street, being blind  

Christian Brothers school set the boys 
free  

1896 he was chosen as head of the 
Sodality of the Blessed Virgin 
Mary  

Joyce was fourteen years old, 
when he had his first sexual 
experience with a prostitute. 

I had never spoken to her, except for a 
few casual words.  

Her image accompanied me, I was 
about to slip from them, I pressed the 
palms of my hands together until they 
trembled, murmuring: "O love! O 
love!" many times. 

1898  Joyce entered University 
College in Dublin, a Catholic 
university 

Church, Christian Brothers School, 
the priest 

1898-1900 He was not a particularly 
friendly person, and tended to 
remain distant from others 

back drawing-room no sound in the 
house, I had never spoken to her 
detached from its neighbours. 
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1901-1902 decision to go to medical school 
in Paris though no abilities in 
science and never succeeded in 
chemistry courses 

loved the girl though she did not went 
to the bazaar, though he knew  it 
would be closed,  

remembering with difficulty why I had 
come, closely watched her but did not 
speak to 

1903 Joyce lost his mother,  The priest had died in the dark 
drawing room 

1902-1904  his way of life: drinking, 
writing, and visiting the brothels 

I thought little of the future, 

…chafed against the work of school. 

At the door of the stall a young lady 
was talking and laughing with two 
young gentlemen.  

She went back to the two young men. 
They began to talk of the same subject 
(flirting) 

1904 tried singing career, an 
accomplished tenor and won the 
bronze medal,  

earned his living reviewing 
books, teaching and singing.  

nasal chanting of street-singers who 
sang a come-all-you about O'Donovan 
Rossa, or a ballad about the troubles 
in our native land, shook music from 
the buckled harness 

1904-1914 Joyce began teaching English in 
Zurich, Trieste and Pola. 

During his time in Trieste, and 
became familiar with the rituals 
of the Eastern Orthodox Church 
(Lang, 1987). 

The boy’s worship on Mangan’s Sister 
is emblematic of Eastern Icons.  

The building housing the bazaar 
architecturally resembles an Eastern 
Church.” (Lang, 1987) 

1904-1905 fairly homeless,  

moved into a Martello tower, 

Flaring streets, jostled by drunken 
men and bargaining women, amid the 
curses of labourers, the shrill litanies 
of shop-boys who stood on guard by 
the barrels of pigs' cheeks, the nasal 
chanting of street-singers, the lamps of 
the street lifted their feeble lanterns. 
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The cold air stung us and we played 
till our bodies glowed. Our shouts 
echoed in the silent street. The career 
of our play brought us through the 
dark muddy lanes behind the houses 
where we ran the gauntlet of the rough 
tribes from the cottages, to the back 
doors of the dark dripping garden 

1906-1907 Worked in a bank in Rome the 
left 

chafed against the work of school, 
annihilate the tedious intervening days 

1905 Back to Dublin (several backs in 
his life) 

Epiphany like ‘Gazing up into the 
darkness I saw myself as a creature 
driven and derided by vanity; and my 
eyes burned with anguish and anger.’ 

‘Portrait and "Araby" both illustrates 
a character’s conversion from 

orthodox religion. Both stories use 
similar religious language and dark 

imagery, and each episode contains an 
epiphany inspired by a woman. 

However, "Araby"’s narrator lacks 
Stephen’s intellectual awareness, the 
narrator cannot yet realize Stephen’s 
refusal to serve organized religion.’ 

(Turaj ,1970) 

I saw myself  

knew my stay was useless 

1905 Joyce completed Dubliners  
(Araby) 

- 

1914 Joyce published Dubliners  - 

1914 At the outset of the First World 
War, Joyce moved with his 
family to Zürich. 

- 
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     As Stone (1965) states, it is understood from the table above that “Araby” is mostly the 
reflection of James Joyce’s own life. Many original experiences he had during different 
periods in his life match with the lines and words or events in Araby.  
 
          As to his political views, in his letter to his brother Stanislaus in 1905, Joyce writes: 
 
 
                       "You have often shown opposition to my socialistic tendencies. 

But can you not see plainly from facts like these that a deferment 
of the emancipation of the proletariat, a reaction to clericalism or 
aristocracy or bourgeoisism would mean revulsion to tyrannies of 
all kinds?" (Ellmann, 1953: 197).  

 
We can also catch some hints from Joyce’s another work ‘A Portrait of the Artist as a Young 
Man. In his work, Stephen, as the protagonist, wrote Stephen Dedalus, which is also Joyce’s 
own brother’s name, that politics and religion were nets flung out to keep him from fleeing 
Ireland and that he wished to avoid being captured by either of them. As to art, Barry (2002) 
states that Joyce describes art as the human disposition of sensible or intelligible matter for an 
aesthetic end. In an interview with James Joyce, Richard Ellmann (1959) also cited some 
important hints about the art perception of James Joyce. Joyce says: 
 

 “ I've put in so many enigmas and puzzles that it will keep the 
professors busy for centuries arguing over what I meant, and 
that's the only way of insuring one's immortality.”  

and adds:  
 
                  “ The demand that I make of my reader is that he should devote his 

whole life to  reading my works”.  
 
These citations show that Joyce has an aesthetic view of art and he likes puzzling his reader as 
seen in the Araby. He (Ellmann, 1966) describes writing in English as the most ingenious 
torture ever devised for sins committed in previous lives, for which he puts the blame on the 
English reading public. Another important fact about his understanding of morality can be 
illustrated by  his own word (Ellmann, 1966), which says: 
 
                  “The pity is the public will demand and find a moral in my book, or 

worse they may take it in some more serious way, and on the honor 
of a gentleman, there is not one single serious line in it”.  

 
           Considering the biographical and personal features of the author in linguistic criticism 
will provide us an additional context to analyze some symbolic preferences and embedding 
meanings.  
           Joyce completed Dubliners in1905. Thus, especially the years 1904 and 1905, apart 
from his all life experiences until that time, should be considered while criticizing this work. 
In those years James Joyce was homeless, living in the streets and Martello Tower. He was 
heavily drinking. He met with his lifelong friend Nora Bamacle, to whom he did not get 
married until 1931. He was travelling from a city, even a country to another for employment. 
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He did not live a regular life. Joyce had also said that he intended to write a chapter in the 
moral history of his country and he chose Dublin for the scene because that city seemed to 
him the centre of paralysis (Ellmann, 1966: 134).  
 

3.2. Paradigmatic Relations  

           In this part, we look into the rigorously hand-picked vocabulary in Araby. While doing 
it, the possible reasons for any chosen vocabulary are discussed as to why not the others are 
preferred to the selected one represented on paradigmatic axis. In Araby, we not only 
highlight some grammatical and semantic preferences of the author severally (1)-(17), but 
also illustrate the vocabulary sharing common features on vertical axes in figures as described 
by Jakobson (1980). The following figures illustrate the selection process on the vertical axis. 
The number of the each sample sentence is given above the illustrations. We look into the 
material sentence by sentence for the target vocabulary with their possible selective 
alternatives eliminated by the author:  
 
3. 2. 1.  (sent. 47) 
 
      She asked me was I going to Araby                                                       
                                          Franca         
                                                               Turky 
                                           Persy 
                                                                Kurdy 
                                                                Franky  
 
Figure 3 
 
       The reason for the writer to prefer word Araby as the title and focus of the story can be 
explained by considering the author’s own changeable, drinking, homeless and travelling way 
of life and the dull, boring and silent atmosphere of the setting in the story. The bazaar called 
Araby in the story represents a place where the protagonist and his platonic love get rid of the 
surrounding world as suggested by Magalaner (1959). He states that Araby is Arabia, which is 
associated with the Phoenix, symbol of the renewal of life. Gray (1997) also says that Araby 
is a romantic term for the Middle East, but there is no such country. The word was popular 
throughout the nineteenth century, used to express the romantic view of the east that had been 
popular since Napoleon's triumph over Egypt. Likewise, in the Eastern countries, similar 
forms of address such as Franca and Frenks were used for the western countries and people in 
order to attach an exotic and alien meaning. According to these different suggestions, we can 
say that to describe such a romantic and ideal place, the author tried to choose a romantic and 
fantastic word of his time (19th century). Araby not only describes that fantastic place in the 
plot, but also gives the reader hints about symbolism and mysticism in the story. Indeed, 
considering the paradoxes between the religious educational background of the author and his 
way of life, and the internal conflicts of a boy brought up in a conservative and Christian 
environment with his buried sexual desires and wonders for an anti-Christian name, we can 
conclude that there may be a kind of politic and religious anaphor in the selection of the word 
Araby.  
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3. 2. 2.  (sent. 1) 
 
                 North Richmond Street, being blind, was a quiet street                  
                 Abbey street                                            dead 
                 High street                                               dead end 
                 Castle Street                                             pent road 
                 Church Street  
   
 Figure 4 
         when the Christian Brothers' School     set the boys free                           
                                
                         Patrician School                    allow ... to go                                  
                         Alexandra College                discharge from school 
                         St Columba's College            leave school 
                         Newtown School                   let ... go 
                         Marian College                      go from school to home 
                         Castleknock College 
                         St. Paul’s College 
                         St. Mary’s College 
 
Figure 5 
           Joyce was enrolled in the Christian Brothers School on North Richmond Street in 
Dublin in 1892. So, the reason to choose these names stems from his own life. Joyce (1918) 
says ‘I want to give a picture of Dublin so complete that if the city suddenly disappeared from 
the earth it could be reconstructed out of my book’. In 3.2.2, we see that he preferred to 
describe this street as blind since blindness (dark, darkness, light etc.) is the focus of the 
whole story until epiphany occurs when the boy says ‘I saw myself as a creature driven and 
derided by vanity’. In Fig. 3, even though the school also overlaps with the author’s original 
life (as listed in Table 1), the preference of the expression set free to the other possible 
alternatives forces the reader to think the religious school something anti-freedom and the 
boys as prisoners. Indeed, Christianity can stand for any religion while set free is reminiscent 
of imprisonment, and thus resulting in conclusion that religion has imprisoned the boys as 
supported by Gray (1997).  
 

3. 2. 3. (sent. 6)       
     Among these I found a few paper-covered books, the pages of which were curled and     
     damp:The Abbot by Walter Scott, The Devout Communnicant and The Memoirs of  Vidocq.       
                                                                                         
            Utopia by Thomas More 
               Hamlet by William Sheakspear 
               The Cherrie and the Slae by Alexander Montgomerie 
               She walks in Beauty by Lord Byron 
               Oliver Twist by Charles Dickens 
               Ivanhoe by Walter Scott 
               Rob Roy by Walter Scott             
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Figure 6 
 
            Why did the author name these books? Is it a random or intentional selection? The 
Abbot, written in 1820, was about Mary Queen of Scots (1542-1587). The Devout 
Communicant could refer to the English Franciscan Friar Pacificus Baker (1695-1774) is 
noted for its lush, pious language. The Memoirs of Vidocq, written by Francois-Jules Vidocq 
and published in 1829, was a popular 19th century novel about a Parisian Police 
Commissioner who was also a thief, and was thus able to hide his crimes. Therefore, Gray 
(1997) suggests that Joyce's use of the book here matches with the theme of deception and 
dishonesty in the story. And the boy’s confession in the following line, which causes the 
question why he liked the last best to arise, establishes a meaningful context for this 
suggestion.   
 
    3. 2. 4.     (sent.7) 
 
             I liked the last best because its leaves were yellow                                    
                                                                                 red       
                                                                                 black 
                                                                                 green 
                                                                                 blue  
                                                                                 white 
                                                                                 pink 
     Figure 7 
 
           In this sentence, the preference of color can be seen as a symbolic onset when looking 
into its cultural, literary or historical meanings. Yellow represents different meanings such as 
happiness, love, hope, brightness and overcoming challenges in different cultures. However, 
they all share a positive meaning, which supports the contrast of brightness and darkness in 
the story. We should not forget that the last book was The Memoirs of Vidocq. The title of the 
book, moreover, matches with narrating style of the Araby. Memoirs and old things are also 
represented by the color yellow. Old things get yellow in time. The story, in addition, depicts 
a dark scene in which a yellow object shines and causes the protagonist to like it best. The 
entire atmosphere is black and white, including the other books. This preference reflects the 
boy’s desire for colorful life. Considering the author’s own life while writing out this story 
and the entire plot of the story which posits the hunger for a different place represented in the 
story by a non-Christian and non-European name Araby, we can unearth the embedded 
symbols given in contextual harmony. However, not considering the above mentioned 
contexts, we can only infer that the boy in the story liked the last book only because it was 
yellow, which was the favorite color of his.    
 
3. 2. 5.      (sent.8) 
 
            The wild               garden  behind the house contained a central          apple-tree 
                                                                                                                                                                       
                   domestic         quad                                                   cardinal        grape             
                     well-cared        yard                                                          main              fig tree 
                     poor looking    place                                                        chief               olive tree 
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                     neglected          court                                                        eminent         plum tree 
                     cultivated         courtyard                                                  marked          pear   tree 
                   woody             backyard                                            distinct                  
                   non human      fore court                                           conspicuous 
                                           patio                                                   prominent 
  Figure 8 
 
           The apple tree in the garden is a well-known religious symbol for the order, rules and 
authority of the God in celestial religions (as wheat in Judaism, an apple in Christianity and a 
tree in Islam), while attempting to eat it is a symbol for a sin, or anarchism, uprising against 
the God, his order and rules. The selection of that kind of description cannot be understood as 
an ordinary tree in an ordinary garden when considering the religious background of the 
author and the entirety of the Araby.    
   3. 2. 6.   (sent.65) 
 
            My aunt was surprised and hoped it was not some Freemason affair            
                                                                                      joke                   
                                                                                      evil 
                                                                                              secret                                                                       
                                                                                      organization 
                                                                                      charity 
                                                                                      illegal                                                                               
            Figure 9       
                                                                                                
           Freemasonry, primarily a fraternal organization, is objected by the Roman Catholic 
Church, based on the allegation that masonry teaches a naturalistic deistic religion which is in 
conflict with Church doctrine (Bernard, 1985). The 1917 Code of Canon Law explicitly 
declared that joining Freemasonry entailed automatic excommunication. Although freemasons 
claim that Freemasonry is not a religion, nor a substitute for religion, from a Catholic 
perspective, there was a ban on Catholics joining Masonic Lodges. In brief, freemasonry is 
regarded as a secret and an evil organization by Roman Catholics of the time. The author 
prefers this expression to be used by the boy’s aunt, representing a conservative Catholic, to 
an ordinary adjective like secret or evil. This preference seems to be a criticism of the 
attitudes to any non-Christian organization when the author’s world view and the lexical 
preferences of the author are taken into consideration.      
 
3. 2. 7.    (sent.103) 
            he asked me did I know The Arab's Farewell to his Steed                       
                                                                                                                  
                                                                Astrophel (by Sir Philip Sydney) 
                                                                Evelina (by Frances Burney) 
                                                                Oroonoko(by Aphra Behn) 
                                                                She (by Henry Ridder Haggard) 
                                                               Salome (by Oscar Wilde) 
            Figure 10 
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           The Arab’s Farewell to His Steed is a poem by Caroline Norton (1808-1877). Gray 
(1997) states that it was such a popular poem that Joyce did not regret to think that the reader 
of Araby would make out the poem within the story. The poem heavily expresses regret. The 
Arab boy sells his horse, the thing that he loves the most, for gold coins. However, the boy 
changes his mind and runs after the man to give the money back and reclaim his love. A 
further irony suggested by Gray for this poem concerns the author of the poem. Caroline 
Norton had an affair with the British Home Secretary to Ireland, Lord Melbourne, and her 
husband in a sense ‘sold her’ to that diplomat for his own professional gain. This background 
information about the author of the poem contributes the theme of dishonesty and deception 
to the story.  In the Araby, after remembering where the boy is going, the uncle asks the boy 
whether he knows that poem.  In this context, Going (1960) suggests that the poem illustrates 
the middlebrow, tacky reading tastes of the uncle, which, in turn, reveals his intellectual 
paralysis and puts it down to Joyce’s literary allusion. This may partly be true regarding that 
the uncle gives an irrelevant example to the situation which the author is in. However, the 
word Arab prevents us from regarding it so. Friedman (1966) also claims that the allusion to 
The Arab’s Farewell to his Steed matches contrasts the poem’s sentimentality with the 
disillusionment of the Araby. The Arab’s willingness to accept seeing his departed horse only 
in his dreams matches with the boy’s farewell to his romantic disillusions, but when we 
consider the addresser of the utterance (the uncle), this suggestion fails since there is no any 
reference in the story to make him know the boy’s mood. This can only be regarded as a 
literary critic rather than a linguistic one. Considering the phrasal and the lexical contexts, we 
can say that this poem is preferred particularly because of its title The Arab’s Farewell to His 
Steed. The word Arab is matching with the Araby, farewell with the boy’s disillusionment and 
his steed with his platonic love. When looking into the content of the poem, we can see the 
Arab’s regret selling his steed and longing to it. The focus of the poem is on regret and 
longing. Regret is matching with the epiphany in the story, which is clearly stated by the last 
line of the story while longing is unmatched.  
3. 2. 8.       (sent.139) 
           I   knew             my stay was   useless                                                     
                 
                understood                         vain 
                recognized                          unnecessary 
                realized                               bootless 
                found out                           necessary                                                        
                                                           useful 
                                                          
      Figure 11 
 
              (sent.144) 
            I saw myself as a creature     driven and derided   by vanity               
                                                                  
                                         man           governed                        pride 
                                         person        ruled                              guise 
                                         human       directed                          uselessness 
                                         animal        conducted                      necessity 
                                         alien           commanded                   seriousness 
        Figure 12 
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            In Fig.11 and Fig.12, the lexical preferences refer to almost the same meaning, which 
can be restated by regret. This regret occurs as revival from a romantic illusion and awareness 
of reality, which is described as epiphany by Joyce. By that, Gary (1997) explains, he meant a 
showing forth of mystical meaning or revelation in a seemingly ordinary event or scrap of 
conversation. No matter how seemingly insignificant are the actual details, the Joycean 
epiphany results in an a logical, intuitive grasp of reality. Ingersoll (1996) also describes 
Joycean epiphany as a triumph via creating metaphor. He states that when the reality of the 
darkened bazaar destroys the imaginary ideal of Mangan’s sister, the boy enters into the 
symbolic realm of creating his own story. This triumph is illustrated by the narrator’s use of 
metaphor throughout Araby. The term Epiphany originally comes from the Biblical scene, on 
which the Christ Child is revealed to the Magi, traditionally celebrated on January 6th (Gray, 
1997). 
3. 2. 9. The Selection of Pronouns 

I found, I liked, when we met, sky above us, we played, our bodies, our shouts echoed, 
the career of our play, where we ran, If my uncle, waiting for us, and I stood, I lay on, 
so that I could not be, my heart leaped, I ran, my books, I kept  

                I, my, we, us  (1st Per. Sin.and Pl.) 
                          
                    You 
                    Your 
                    He 
                    him    
                    they  
                    them 
                    their 
 
          Figure 13 
           The pronouns I, we, us, my, and our refer to 1st person singular and plural persons, by 
which the protagonist of the story narrates the story. By this way, the author empathizes with 
the boy, referring to his own childhood.  Epifaino (1972) also explains that the Araby begins 
with external detail and description, slowly moving into the interiority of the boy, leading to 
two levels of narrating, one of which tells the events happening to the boy, the other to the 
narrator. The boy fails to immediately understand the events that happen to him, but the 
narrator explains them to the reader. According to Morrisey (1982), the Araby’s strength lies 
in the narrator, who combines first and third person narratives and illustrates the boy’s 
maturity, via which the author gradually steps forward to tell his own tale or autobiography.  
 
3. 2. 10. The Selection of Tenses 

     A priest had died, we had well eaten, when we met, If my uncle was seen, sky 
above us was the colour, the blind was pulled down, until we had seen him, 
windows had filled the areas, I had never spoken, on Saturday evenings when 
my aunt went marketing, I had to go, a young lady was talking and laughing. 

                                                   Simple Past, Past Cont., Past perf.                                                  
                                                                  Simple Present/Future                                                    
                                                                  Present/Fututre Continuous 
                                                                  Present/Future Perfect 
                 Figure 14 
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           Past tense is preferred by the author since the plot is of memoir kind. The narrator tells 
his memoirs to the reader. Therefore, past tense is unavoidable.    

 
When the short days of winter came, the lamps of the street lifted their feeble 
lanterns. The cold air stung us and we played till our bodies glowed. Our shouts 
echoed in the silent street. (sent.10) 
 
Every morning I lay on the floor in the front parlour. (sent.23) 
 
   On Saturday evenings when my aunt went marketing, I had to go to carry         
   some of  the parcels. We walked through the flaring streets. (sent.31) 

           
                   Habitual Past  /  Simple Past (v2 / Ved)   
                  
                                                  used to 
                                                  would 
                                                   
             Figure 15 
 
           Simple Past Tense is also preferred to express habitual past events instead of used to or 
would by the author. This preference makes the narration more fluent and simple. This usage 
can also be suggested in casual language.  
 

If my uncle was seen turning the corner, we hid in the shadow.     (sent.17)       
If Mangan's sister came out on the doorstep, we watched her.       (sent.18) 
If she remained, we left our shadow and walked up.                       (sent.19)       
                                     

                       When     v2                                  ,    v2   
              If            were                              ,    would 
                             v2                                 ,    could             
                             v2                                 ,    would 
                             Past Perf (had v3)        ,    would have v3 
                             Past Perf (had v3)        ,    could  have v3 
 
          Figure 16 
 
          For these samples, the author preferred to use real conditional. In this type of if clauses, 
there is no conditional meaning. If substitutes for when. Instead of saying: 
 
If my uncle was seen turning the corner, we hid in the shadow.     (sent.17)   
 
you can use: 
 
When my uncle was seen turning the corner, we hid in the shadow.     
  
This is also valid for the zero type conditionals: 
If you heat water at 100°C, it boils.  
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or you can say: 
 
When you heat water at 100 °C, it boils. 
  
          As seen in the examples above, the substitution of if for when does not lead to any 
change in the meaning. Therefore, we can say that the author preferred if to when to express 
adverbial clause of time rather than conditional clause.  
  

     I asked for leave          (sent.64)                                                                            
                                    s.b. to leave                        
                                    for leaving 
                                    to leave                 
           Figure 17 
 
           The author preferred to use the noun form of leave here to the verb form which should 
be gerund leaving. If it were ask for leaving, then it would be understood by the reader that I 
wanted to leave since for + V ing is a way of expressing purpose. The phrase ask for sth (n. 
leave) expresses demand for permission. The boy in the story was addressing to his aunt, by 
whom he was brought up or looked after. Thus, we can say that the reason for the author to 
prefer the phrase ask for leave results from the intention to give the addressee demand of 
permission from the boy to the aunt. 
 
      Now that it stood between me and my desire, it seemed to me.     (sent.69) 
      The upper part of the hall was now completely dark.                     (sent.143) 
 
                    now            stood      /    was 
                          
                        at present       is standing     /      is      
                        nowadays      stands             /      is    
                        at that time    stood              /    was                          
                        in the past      was standing  /   was            
                                     
            Figure 18 
 
          Another unusual use found out in this study is the use of now that with past tense. This 
results from the narrative context of the story. The story is narrated in past tense. Hence, the 
adverb now and adverbial clause now that identifies the time of narration, that is, at that time. 
If the narrative context were neglected, then the use of these adverbs with past tense would be 
ungrammatical. This sample shows us the influence of context on grammatical preferences.  
 
                     I           may have stood there for an hour     (sent.82)                                 
 
                    He        stood 
                    She       would have stood 
                    It          could have stood 
                    They     should have stood  
           Figure 19 
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          The grammatical preference may have stood gives its addressee the sense of possibility, 
obscurity, and uncertainty. However, what is interesting here is the preference of the pronoun 
I with the past form of the modal auxiliary used to express possibility. First person singular 
and plural pronouns are rarely used with perfect modal auxiliaries such as may have v3, must 
have v3, or can’t have V3 since they express past possibility. First person singular and plural 
persons should know what they did in the past except for a few unconscious cases such as 
drunkenness, faintness, forgetfulness or sleepiness. Otherwise, everybody knows what they 
did.  To understand the intention of the author, we will look into the text in the context of 
preceding and proceeding sentences:      

I mounted the staircase and gained the upper part of the house. 
The high cold empty gloomy rooms liberated me and I went 
from room to room singing. From the front window I saw my 
companions playing below in the street. Their cries reached 
me weakened and indistinct and, leaning my forehead against 
the cool glass, I looked over at the dark house where she lived. 
I may have stood there for an hour, seeing nothing but the 
brown-clad figure cast by my imagination, touched discreetly 
by the lamplight at the curved neck, at the hand upon the 
railings and at the border below the dress. 
 

           We can easily see that there is a state of unconsciousness described by the vocabulary 
chosen by the author. Particularly, the proceeding expression “seeing nothing but the brown-
clad figure cast by my imagination” proves that the author intentionally wants to give the 
reader an image of a boy forgetting about the outside world while daydreaming of his 
beloved. As a result, we understand from the findings in Fig.12-17 that the context not only 
determines the meaning of the vocabulary, but also the functions of the grammatical choices. 
  
3.2.11. Lexical Cohesion 
           Focus is deliberately repeated meaning of the text. It is the most wanted message of the 
author to be conveyed. Thus, the lexical cohesion determines the message and focus of that 
work. The following table illustrates the certain collocations in Araby. Araby is composed of 
total 2332 words, 1052 of which are functional components such as articles, auxiliaries and 
pronouns.  When we subtract these functional elements, having no direct effect upon focus 
meaning, from the total, there remain 1280 words.  
 
Table 2 The frequency table of focal words 

DATA VALUE FREQUENCY 
RELATIVE 

FREQUENCY 

Religion/ Christianity                                 24 24  /  1280    or            0.018 
Negative Meaning                               218 218 / 1280    or            0.170 
Positive Meaning                                  48 48  / 1280     or            0.037 

Dark/Light/ Blind                                 43 43  / 1280     or            0.033 
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          24 vocabularies concerning with religion or Christianity over 1280 total non-functional 
lexical entries in the story make up a focus with a frequency of 0.018. This finding is 
explained by Stein (1962)’s comment claiming that no matter the work is, Joyce always views 
the order and disorder of the world in terms of the Catholic faith in which he was reared. This 
claim is also backed up by the biographic analysis of the author. The author had religious 
studies in his childhood. Thus, the background experiences act an intervening role in his 
works. The biographic context including own life experiences, education, view of world is 
one of the most influential factors shaping the meaning. Another finding illustrated in Table 2 
is the frequency of the vocabulary in negative meaning. The story is painted in black. 218 
vocabularies having pessimistic meaning over total 1280 words make up a frequency of 
0.170, that is, nearly one of every six words is loaded negative meaning. However, if the 
positive content is counted, the result will be 48 over 1280, which means 0.037 or nearly four 
of every hundred words. The biographic effect is of course important factor here since this is a 
kind of memorial story. When referred, it is clearly understood that the author was suffering 
economic and social problems and some kinds of phobias when he was writing this story. The 
frequency of the vocabulary having light and darkness content is 0.033, which identifies 
another focus in the story. Considering the entire plot, this focus ranks the highest among 
other focal subjects. This is also shared by Robinson (1987), who states that blindness is a 
core concept in the Araby.  
 
3. 3 Syntagmatic Relations  
 
           This horizontal dimension of the language determines where each selected component 
of the language goes. At this stage the selected items are lined up in a syntactic order to make 
a meaningful set of words or a sentence by means of a phrase structure, composed of two 
words, one of which is the complement of the other. In this part, we introduce such examples 
of movement as inversion (3.3.1) and scrambling (3.3.2) in Araby, being illustrated by 
brackets and tree diagrams (Fig.20 and Fig.21): 
 
3. 3. 1.        Horizontal / Sytagmatic Axis 
 
                   a. “She asked me was I going to Araby.”                                      (sent.47) 
                   b. “he asked me did I know The Arab's Farewell to his Steed”    (sent.103) 
                   c. “and asked me did I wish to buy anything”                               (sent.132) 
 
“asked me was I”  is an informal form of the complement phrase “asked me whether I was”. 
The auxiliary was is inverted as is in simple question word order instead of using whether or if 
with standard word order in embedded structures.    
 
              
 [CP whether [ TP was [TP I [TP was [VP going [PP to [N Araby] ]]]]]]. 
 
                                           
                                            Movement        
                    
 
 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 36       Mayıs – Haziran 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 
 

18 
 

                                         CP                                           

                           C                          C' 
                      Whether 
                                        C                            TP 
                                     was                                                                               
                                                        PRN                       TP 
                                                           I                                       
                                                                        T                               VP 

                                                        was                                                                                                  
                                                                                             V                          PP 
                                                                                          going                                                                            
                                                                                                             P                           N                                  
                                                                                                            to                         Araby 
 
CP: Complement Phrase, N : Noun,  PP: Prepositional Phrase, PRN: Pronoun, TP: Tense 
Phrase, VP: Verb Phrase                
                                                                                         
Figure 20 A tree diagram for sample inversion in Araby 
 
This movement is called inverted indirect speech.  Jespersen (1974) points out that inversion 
of indirect speech is common enough even in Modern English colloquial speech. Curme 
(1931) not only associates it with colloquial and popular speech like Jespersen, but also 
mentions its common use in popular Irish English, which is the most sensible reason here.  
 
3. 3. 2.    Horizontal / Sytagmatic Axis 
 
             a. “in his will he had left all his money to institutions” (sent.9)  
             b. “and towards it the lamps of the street lifted their feeble lanterns”(sent.12) 
             c. “through one of the broken panes I heard the rain” (sent.41) 
             d. “at night in my bedroom and by day in the classroom her image came    
                   between me and the page” (sent.62) 
            e. “from the front window I saw my companions”  (sent.80) 
 
    [[PP from the window][VP I [VP saw [ADJP my [N companions [PP from the window] ]]]. 
                                    
                                                                       Movement 
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                                             VP                                              
                                                             
 
                                PP                            V' 
     
 
                 from the window   PRN                           VP 
                                                   I 
                                                                               
                                                                   V                            VP 
                                                                  saw                                     
                                                         
                                                                                     DP                       V'                           
                                                                              companions   
                                                                                                                                                                              
                                                                                                    V                          PP 
                                                                                                  saw                                        
                                                                                   
                                                                                                                         from the window 
                                                             Movement 
 
PRN: Pronoun, DP: Determiner Phrase, PP: Prepositional Phrase, VP = Verb Phrase 
 
Figure 21  A tree diagram for sample scrambling in Araby 
 
            In contrast to 3.3.1, the examples above (3.3.2) are the ones for which formal English 
suggests inversion since the prepositional phrase indicating place moved from the end of the 
sentence to the fore, whereas they are not inverted in the text under study. This movement of 
any sentence component from one part of the sentence to another without ruining the meaning 
is called scrambling, which is a common ability among languages. However, compared to the 
languages such as Turkish, Russian, or Baltic Languages, English is relatively strict on 
scrambling. Therefore, these examples from the Araby are worth being highlighted. 
Considering heavy descriptive language and lexical cohesion, we can conclude that the author 
emphasis on the descriptive expressions such as places and wants the reader to focus on the 
inverted expressions.  
                                                 
4. CONCLUSION 
 
           In this study, we analyzed a well-known short story Araby (Joyce, 1914). We set the 
methodology upon Saussure (1983)’s theory of paradigmatic and syntagmatic relations of 
language, which was successively described as horizontal and vertical axes of language by 
Jakobson (1980). The findings obtained from the study were severally illustrated and analyzed 
on these axes in order to discuss them according to the paradigmatic and syntagmatic 
relations, the former of which is represented on vertical axis and the latter of which is on the 
horizontal one.  We identified remarkable sentences having grammatical or symbolic features 
from the story as samples to be examined. The paradigmatic and syntagmatic samples were 
represented on vertical and horizontal axes as of on Jakobson’s suggestion. However, we 
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needed a third dimension axis since the meaning did not come into the scene only with the 
paradigmatic and syntagmatic composition. It also depends on when, why and how it was 
produced and to whom it was addressed. Without considering these paratextual contexts, it is 
almost impossible to understand an author-source text thoroughly. Therefore, context 
intervenes with the meaning as the third element as well as the paradigmatic and syntagmatic 
elements, composing the language. Consequently, we added a third relation in addition to 
Saussure’s paradigmatic and syntagmatic relations of language, which suggests that any word 
means many things or nothing in different contexts and thus adding a third axis, called 
contextual axis, to the Jakobson’s vertical and horizontal axes. While the paradigmatic axis 
represents the intellectual function or width of language, the syntagmatic axis represents the 
mechanic one or the length. The third dimension, however, is supposed to represent the 
contextual function or depth of language, in which meaning contracts and relaxes. This axis 
takes the language from the surface meaning into the deeper, thus making the language 
voluminous with three dimensions: width (paradigmatic axis), length (syntagmatic axis) and 
depth (contextual axis). According to the results obtained in this study, the story was found 
highly symbolic. The message intended by the author cannot be truly received without having 
background information about the author’s philosophy of literature and biography as well as 
the symbolic words having cultural, religious, literary and historical roots. Thanks to the 
paradigmatic, syntagmatic and contextual view, the lexical and structural preferences of the 
author are discussed by referring why-not-the others and the underlying or symbolic meanings 
could be seen easier and more reliable when considering the underlying autobiographic and 
intertextual findings in the story.  With the results and conclusions mentioned above, this 
study introduces not only a model for further linguistic criticisms, but also for discourse 
analysis. Then, the textual form of the language will be substituted by the other means of 
language.  
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SEKRETERLİK MESLEĞİNDE KULLANILAN UNVANLAR;  

TÜRKİYE VE ABD'DEKİ UYGULAMALAR 

 
Mümine TAYAN COŞKUN∗ 

ÖZ 
 21.yy yenilikleri meslekler üzerinde etkili olmuştur. Bazı meslekler yok olmaya yüz 
tutarken, gelişen uzmanlık alanları yeni meslekler doğmasına sebep olmuş ve yine mevcut bazı 
meslekler kapsamındaki işlerin niteliklerinde değişimler yaşanmıştır. Bu değişimlere paralel 
olarak, işletmelerde çalışanlara verilen bazı pozisyon unvanlarının yeniden tanımlanması 
kaçınılmaz olmuştur. Sekreterlik mesleği, yıllar içinde sınırları oldukça genişlemiş mesleklerden 
birisidir. Bu gelişiminden ötürü sekreterlik mesleği yukarıda söz ettiğimiz unvan değişikliğine 
konu olmuştur. İşletmeler, organizasyonlarında sekreterlik hizmetlerini işaret etmek üzere çeşitli 
unvanlar kullanmaktadır. Ancak uygulayıcıların farklı unvanlar ve işaret ettikleri görevler 
konusunda zaman zaman fikir ayrılığına düştükleri gözlenmektedir. 

 Bu çalışma, sekreterlik iş kolunda kullanılan unvanları konu edinmiş ve özellikle "Yönetici 
Asistanı" ve "Yönetici Sekreteri" unvanları üzerine eğilmiştir. Çalışma, bu iki unvanın 
kıyaslanması, fark ve benzerliklerin aydınlatılması ve de işletmelerin sekreterlik pozisyonlarını 
unvanlandırmadaki hatalı uygulamalarına dikkat çekme amacı taşımaktadır. Makale konusu, 
sekreterlik görevlerini icra edenler; yöneticiler; insan kaynakları uygulayıcıları açısından ele 
alınmış, mevcut algı ve uygulamalara dair eleştiriler ifade edilmiştir. Meslek kapsamında 
kullanılan unvanlara yurtdışı kaynaklı bir örnek teşkil etmesi amacıyla Amerika Birleşik 
Devletleri'ndeki uygulamalar incelenmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Sekreterlik, yönetici asistanı, meslek, unvan, Amerika Birleşik Devletleri 

JOB TITLES IN SECRETARIAL PROFESSION; 

 PRACTICES IN TURKEY AND IN THE U.S 

ABSTRACT 
 The 21st century innovations have affected the occupations. While some of the occupations 
are facing extinction, some new specialties have led to new careers. In addition, the job 
qualifications of some existing vocations have changed. In parallel with all these changes, it is 
inevitable for organizations to redefine their existing job titles. Secretarial profession is one of the  

                                                 
∗ Araştırmacı Yazar, mumine.coskun@gmail.com  
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professions which has been evolving over the years, and due to this, it is subjected to redefining 
related job titles. There are various titles in reference to the secretarial positions, but it is noticed 
that there is dissent among the practitioners regarding the different job titles. 

 This study is about secretarial job titles, and it especially focuses on "Administrative 
Secretary" and "Administrative Assistant" titles. The purpose of this study is to compare and 
clarify the differences and similarities of these two titles and it is also aimed to highlight the 
mistakes that organizations make in assigning job titles to the secretary positions. The focus was 
analyzed from the aspects of the managers, human resources and secretary practitioners in an 
organization, and the critics and suggestions were made on existing concepts of the job titles and 
on practicing them. The way of using titles in the secretarial profession in the United States, was 
analyzed in order to set a foreign example. 

Key Words: Secretary,  admistritive assistant, profession, job title, United States 

 
1. Mesleğin Tanımı 
 
 Yönetim Bilimleri mesleğin tarifini yaparken; Önemli bir bilimsel niteliği olan sistematik 
bir bilgi topluluğu, bu bilgilerin uygulamaya dayalı kişisel becerileri içeren, sorumluluk duygusu 
ve meslek ahlakı gerektiren bir olgu olduğuna dikkat çeker. (Göral, 1995: 7)  Bu demek oluyor 
ki, iş gruplarının meslek olarak nitelendirilebilmesi için bazı şartlar mevcut olmalıdır. Meslek 
niteliği elde etmek için gerekli koşullara ilave olarak Allen R. Dyer'ın tanımına yer verebiliriz. 
"Uzmanlık, teknik beceriler ve ihtisas bir iş grubunu meslek yapmakta yeterli değildir. 
Wilensky'a göre, meslekleşmeyi arzu eden bir iş, teknik temele dayanmalı, kendine has yargı 
hakkı ve yetkisi ortaya koymalı, eğitimini standartlaştırmak için yetenek ve de yetki arasında 
bağlantı kurmalı, kamuoyunu sözkonusu iş grubunun servislerinin güvenilir olduğuna ikna 
etmeli." (Dyer, 1988: 18) 
 
 Tanımlardan yola çıkarak, sekreterliğin bir meslek olduğunu net olarak söyleyebiliriz. 
Sekreterlik, bilimin çeşitli dallarıyla ilişkili bilgi ve beceriler gerektiren; kendine has eğitimi ve 
ahlaki öğretileri olan bir meslektir. 
 
2. Sekreterlik Mesleğinin Tarihçesi  
 
 Sekreterlik, tarihi geçmişe sahip bir meslektir. Eski Yunan ve Roma İmparatorluklarında  ve 
de Osmanlı İmparatorluğu'nda günümüz sekreterlik görevlerinden bazılarını yerine getirmekle 
sorumlu olan kişiler olduğunu gözönüne alırsak,  mesleğin geçmişinin kısmen eski medeniyetlere 
kadar dayandığını iddia edebiliriz. Günümüz sekreterlik uygulamalarının benzeri örnekleri eski 
medeniyetlerin hem idari birimlerinde hem de hizmet birimlerinde karşımıza çıkmaktadır. 
  
 Osmanlı İmparatorluğu'nu ele alacak olursak, saraydaki "katipler" ve "ulaklar" hizmet veren 
görevlilerden kabul edilebilir. Saray teşkilatı içindeki odaları yöneten görevlilerin ise idari 
yetkileri vardı ve inisiyatif kullanabiliyorlardı. Bu makama örnek olarak Padişahın hizmetini 
gören birimlerin yöneticisi olan "Has Odabaşı" verilebilir.  
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 Eski Yunanlılarda da sekreterlik hizmetleri olduğunu görüyoruz. Bu kişilere "sırdaş" 
(confidant) denilmekteydi. Roma kültürünü ele alacak olursak, imparatorluğun kuruluşundan 
önce dahi yazıcı olmak üzere genç erkeklerin yetiştirildiğini görmekteyiz. Stenografi bu dönemde 
ortaya çıkmış ve eğitimleri verilmiştir. Stenografinin ilk versiyonlarından biri olan Tiro'nun 
Julius Caesar'ın İmparatorluğu döneminde yaygın olarak kullanıldığını ve kendisinin de bu kısa 
yazı dilini kullandığı kaynaklarda yer almaktadır. (Ettinger, 1999:18) Tiro, İtalya ve Fransa'da da 
7.yy'a kadar kullanıldı. Rönesans ile beraber İngiltere'de yeni stenografi dilleri geliştirildi. Batı 
tarihinde özellikle zengin ya da makam sahibi kişilerin yanlarında onlara hizmet etmek üzere 
görevliler olmuştur. Bu kişiler zaman zaman bir ofis elemanı gibi, hizmet ettikleri kişilerin farklı 
dillerdeki yazışmalarını yapar, haberleşmelerini sağlar, misafirlerini ağırlar ve özel işlerini 
görürlerdi. Modern zamana girişten sonra ticaretin yaygınlaşması ile birlikte bu yardımcı 
elemanların gerek evlerde gerekse ticarethanelerde kullanımı daha da artı.  
 
 Mesleğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarihine bakacak olursak, günümüzün tersine, ilk 
dönemlerde sekreterlik görevlerinin erkekler tarafından yapıldığını görüyoruz.  Rönesansı takip 
eden dönemde de bu erkek egemenliği mevcudiyetini korudu. Erkek görevliler yazışmaları 
yapma, dosyalama ve haberleşme görevlerine ek olarak muhasebe kayıtlarının tutulmasından da 
sorumlu oldular. 15. ve 16. yüzyıllarda sekreterlik mesleğinin çizgileri belirlenmeye başlamıştı. 
Mesleğe dair unvan "Özel Sekreter" ya da "Kişisel Sekreter" şeklindeydi. Erkek egemenliği 
1880'li yılların sonlarına dek devam etti. Endüstri Dönemine geçiş ve 1867 yılında yazı 
makinesinin icadıyla birlikte kadınlar da bu alana girmeye başladı. Kadın görevliler zamanla 
gelişen ofis teknolojisine kolaylıkla adapte oldular. Kadınlar da erkekler gibi sekreterlik 
okullarına girmeye ve elde ettikleri üstün becerileri görev alanlarına yansıtmaya başladılar. 
1930'lu yıllara gelindiğinde alandaki erkek egemenliği yerini kadın egemenliğine bırakmıştı. 
(Ettinger, 1999:18) 
 
 Sürekli eğitimin alandaki kariyerde başarının şartı olduğu düşüncesiyle, 1942 yılında 
Amerikalı bir grup sekreter biraraya gelerek, bu iş grubunun profesyonel bir meslek olmasında 
katkılar sağlayacak bir organizasyon kurdular. National Secretaries Association (NSA) şimdiki 
ismiyle "International Association of Administrative Professionals" (IAAP) 1951 yılında 
meslekte mükemmellik standardı olarak, ilk "Sertifikalı Profesyonel Sekreterler Sınavı" nı 
uygulamıştır. 
 
3. Unvan Nasıl Belirlenir ve Neden Önemlidir? 
  
 Sekreterlik mesleğinde kullanılan unvanlara değinmeden önce organizasyonlarda kullanılan 
pozisyon unvanlarının nasıl belirlenmesi gerektiğine kısaca değinmekte yarar vardır. Türkiye'de 
bilhassa özel işletmelerde kullanılan pozisyon unvanlarının türlü yönlerden tartışmaya açık 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu makaleye konu olan unvan tartışmaları sadece sekreterlikte değil, 
diğer iş kollarında da mevcuttur. 
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 Organizasyonlarda unvanlar belirlenmeden önce, işlere dair yapılması gerekli bir dizi 
çalışma vardır. Bu çalışmalar, "iş analizi" olarak adlandırılır. İş analizi, organizasyonun 
faaliyetlerinin sürdürülmesi için hangi görevlerin, nasıl, ne zaman, hangi sırada yapılması 
gerektiği sorularına detaylı yanıt almamazı sağlar; işin en doğru şekilde, en hızlı yoldan ve en 
uygun kişi tarafından yapılmasını amaçlar. Bu anlamda iş analizi çalışmalarının bir amacı da 
verimliliğin sağlanmasıdır. İş analizi süreci aynı zamanda, sözkonusu görevleri yapacak kişilerde 
olması gereken bilgi ve becerileri yani yetkinlikleri de ortaya çıkartmakta yardımcıdır. Tüm bu 
çalışmalar sonucunda ortaya çıkan görev tanımlarına uygun olan pozisyon unvanları belirlenir.Bu 
durumda, bir pozisyon unvanının, yapılan iş ve işi yapan kişi hakkında bilgi verici olması 
gerektiği açıktır. Belirlenmeye çalışılan unvanla ilgili görev ve yetkinliklere dair ön çalışmalar ne 
kadar dikkatli yapılır ise belirlenen unvanlar ile iş fonksiyonu arasında o denli paralellik sağlanır. 
 
 Unvanların iş analizi ve iş tanımlamasıyla belirlendiğini düşünürsek, aynı iş pozisyonu için 
kullanılan unvanların farklı organizasyonlarda aynı karşılığı bulmasını bekleriz. Belirli 
standartlar içinde kalınması gerekmekle birlikte, işletmelerin uygulamalarında bir nebze farklılık 
olması normal kabul edilebilir. Çünkü işletmelerin organizasyon yapıları ve içinde bulundukları 
sektör bu farklılaşmayı gerekli kılabilir. İş ve unvanların doğru tanımlanmadığı 
organizasyonlarda standartlardan oldukça uzaklaşıldığı ve gerek işletme içi gerekse işletmeler 
arası unvan karmaşası yaratıldığı görülmektedir.  
 
 Unvanların doğru belirlenmesi, her çalışanı yakından ilgilendiren özlük hakları ile de 
doğrudan ilişkilidir. Çünkü unvan, maddi olmayan bir özlük hakkıdır ve çalışanın kariyerinde 
önemli rol oynar. Unvana dayalı belirlenen maddi haklar çalışanlar için yine son derece 
önemlidir. Aynı işletme içinde, geçerli nedenlere dayanmaksızın, sadece unvan ile çalışanlar 
arasında fark yaratmak adalet duygusunun yitirilmesine ve dengelerin sarsılmasına neden 
olacaktır. Unvanlandırma yoluyla kişilerin gerek maddi kazançlarını gerekse mesleki itibarlarını 
etkileyecek haksız farkların varlığı işletme için gizli bir tehlikedir. 
 
4. Yeni Unvanlar Fırtınası 
 
 1990'lı yıllardan itibaren iş yaşamında yeni yeni unvanlarla karşılaşmaktayız. Bunun en 
önemli nedeni üretim, teknoloji, ekonomi ve hatta sosyal yaşam alanlarında dünyada yaşanan 
gelişmelerdir. Bu gelişmeler, yeni meslekler doğmasına veya mevcut mesleklerde alt dallar 
açılmasına neden olmuştur. Böylelikle yeni unvanlar kaçınılmaz olarak iş hayatına girmeye 
başlamıştır.  
 
 İş yaşamını büyük ölçüde değiştiren yeniliklerden birisi de internetin hayatımıza girmesi 
oldu. 1999-2003 dönemi boyunca yetenekli elemana olan ihtiyaç yüksek olduğu için piyasadaki 
yetenekli elemanlara çekici gelecek pozisyon adlarıyla haddinden fazla unvan yaratıldı, bu da 
unvan enflasyonuna neden oldu. (Bogardus, 2004:60) Bu noktada hemen belirtmek gerekir ki, 
eleman ihtiyacının arttığı söz konusu dönem Amerika'da "Dot-com boom" olarak adlandırılan ve 
90'lı yılların sonları ile 2000'li yılların başlarına tekabül eden bir dönemdir. Özellikle 90'lı yılların 
ikinci yarısından sonra internet gezgini (web browser) kullanımı yaygınlaştıkça, internet 
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üzerinden faaliyet gösteren şirketler kuruldu. (Yahoo, Cisco, Amazon vb.) Mevcut şirketler de 
işletme değerlerini arttırmak için faaliyetlerini internetle ilişkilendirmeye başladı. Bu dönemde 
büyük çaplı yatırımlar yapıldı, ancak 2000 yılından itibaren bu girişimlerin birçoğu devamlılık 
sağlayamadı. Söz konusu dönemde diğer dünya ülkeleri bu teknolojik gelişmelerin gerek olumlu 
gerekse olumsuz çarpıcı etkilerini Amerika kadar yaşamadılar ancak internet teknolojileri 
geliştiren Amerika, bu teknolojiyi ve ilgili terminolojiyi dünyaya ihraç etmeye başladı. Türkiye, 
ileri teknolojiye geçiş yapan, ticaret ve bilim alanında dış dünya ile bağlantıları olan bir ülke 
olarak, 90'lı yıllardan itibaren iş yaşamında yeni kavramlar ve terimlerle tanışmaya başladı. 
İşletmeler böylece yeni iş kollarıyla beraber yeni unvanlara da kapılarını açmış  oldu.   
 
 Yeni unvanlardaki artışın bir diğer önemli nedeni ise eski görev adlarının rafa 
kaldırılmasıdır. Çalışanları motive edecek, yaratıcılıklarını destekleyecek ve onlarda daha fazla 
sorumluluk hissi uyandıracak unvanlar son yıllarda daha çok tercih edilmektedir. Örneğin; 
"Ulaştırma Sorumlusu" yerine "Lojistik Hizmetler Sorumlusu", "Veri Giriş Elemanı" yerine 
"Data Depolama Sorumlusu" şimdilerde yaygın olarak kullanılan unvanlardan bazılarıdır. 
 
 Yeni unvanlar oluşmasındaki bir başka neden ise İnsan Kaynakları alanındaki gelişmelerdir. 
Yapılan mühendislik çalışmaları ile işlerin ölçümü, parçalara ayrılabilmesi ve sınırlarının daha 
net belirlenmesi mümkün olmaktadır. Önceleri aynı kategoride topladığımız işler şimdi kendi 
başlarına uzmanlık gerektirebilecek ayrı işler olarak karşımıza çıkabilmekte. Unvanlar vasıtasıyla 
bu alt uzmanlıklara işaret etmek eskiye oranla daha mümkün hale geldi.  Tüm bu gelişmeler iş ve 
unvanlarda çeşitlenmeye yol açmıştır. 
 
5. Sekreterlik Mesleğinde Unvan 
 
 Türkiye'de sekreterlik mesleği kapsamında en çok kullanılan unvanlar; "Sekreter","Yönetici 
Sekreteri","Yönetici Asistanı","Departman Sekreteri","Üst Düzey Yönetici Asistanı"dır. 
 
 Unvanlara yüklenen anlamları ve bazı hatalı uygulamalara olan eleştirilerimizi ele almadan 
önce, sekreterliğe ilişkin üzerinde mutabık olunan şu noktayı belirtmekte fayda vardır. 
Sekreterlik, kendine özgü meslek ahlakı, disiplin, bilgi ve beceriler gerektiren bir meslektir. Tıpkı 
doktorluk, öğretmenlik ya da avukatlık gibi. Bu mesleğin Türkiye'de lise ve meslek yüksekokulu 
düzeyinde eğitimi verilmektedir. 2011-12 eğitim öğretim yılında yürürlükte bulunan uygulamaya 
göre meslek birkaç alt dala sahiptir: (MEGEP Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı, Ankara 
2007:62) 
 

a. Hukuk Sekreterliği 
b. Tıp Sekreterliği 
c. Ticaret Sekreterliği 
d. Yönetici Sekreterliği 

 
 Bu alt alanlardan yönetici sekreterliği, iş hayatında yönetici asistanı şeklinde de 
kullanılmaktadır. Son yıllarda asistanlık unvanının daha çok tercih edilmesiyle birlikte, 
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asistanlığın sekreterlikten oldukça farklı ve bağımsız bir işe işaret ettiği yönünde bir düşünce 
oluşmaya başlamıştır.  Öte yandan, bu iki unvan arasında nasıl bir fark olduğunun net olarak 
belirtilmemesi ve işletmelerin farklı uygulamaları bazı soru işaretleri doğurmaktadır; Bu unvanlar 
hangi görevlere ve görev mensuplarına işaret etmektedir? Bu mesleği icra eden kişilerin unvanı 
"Yönetici Asistanı" mı, yoksa "Yönetici Sekreteri" mi olmalıdır? 
 
 Konuyu detaylandırmaya "sekreter" ve "asistan" kelimelerinin etimolojik incelemesiyle  
başlayalım. "Sekreter" kelimesi Latince "ayırmak, ayrı tutmak" anlamına gelen "secernere" 
kelimesinden türemiştir. Edilgen ortaç formuyla "secretum" ayrılmış, ayrı tutulmuş" 
anlamındadır. Bu kelimenin İngilizcedeki nihai çağrışımı "özel ya da gizli bir şey" anlamında 
olan "secret" kelimesine tekabül etmiştir. Gizli bilgi ve belgelerle çalışmak mesleğin 
görevlerinden birisi olduğu için sekreterlerde "sır saklayabilmek" aranılan bir özelliktir. Mesleğin 
en önemli gereklerinden birisi olan "sırdaşlık" aynı zamanda mesleğe adını vermiştir. 
 
 "Asistan" kelimesi Fransızcadan İngilizceye geçmiş bir kelimedir. İngilizce fiil kökü "assist" 
yani "yardım etmek" anlamında olup, isim formu "assistant" ise "yardım eden, yardımcı" 
anlamındadır. Türkçede de "asistan" olarak aynı anlamda kullanılmaktadır. "Yardımcı olan" 
anlamıyla ele alındığında asistanlığın görev alanı ve yetki sınırları özel olarak belirlenerek 
istenilen meslek grubu içinde kullanılabilir; istenilen iş fonksiyonu ile ilişkilendirilebilir; farklı 
yetkinlikler gerektirebilir; standartlaştırılma ihtiyacı yoktur. Herhangi bir uzmanlık alanında 
"Asistanlık" pozisyonu mümkün olabilir.  
 
 Yönetici Asistanlığında, yöneticiye yardımcı olmak suretiyle asistanlık söz konusudur. Bu 
kullanım, zaman zaman bu pozisyonun sekreterlik mesleğinden farklı olduğu izlenimini 
verebilmektedir. Oysa ki, "Yönetici Sekreteri" de "Yönetici Asistanı" da yöneticiye yardım eden 
kişidir. Ülkemizdeki lise ve meslek yüksekokullarında verilen mesleki eğitim iki unvan arasında 
bir fark göz etmez. Beklenen mesleki temel bilgi ve beceriler ister yönetici asistanlığı ister 
yönetici sekreterliği ya da departman sekreterliği olsun fark etmeksizin aynıdır. Gerek okul 
müfredatı gerekse mesleki kurs ve seminerlerin içerikleri meslek adaylarını ortak temel mesleki 
bilgi ve beceriler yönünden donatacak şekilde tasarlanır. Mesleği icra eden kişiler, unvanları 
sekreter, departman sekreteri, yönetici asistanı ya da yönetici sekreteri olsun fark etmeksizin bu 
bilgi ve becerilere sahip olmalıdırlar. Bilgi beceri düzeyinin farklılaştırılması meslekteki kişilerin 
bireysel çabaları ile mümkündür. Bilgi ve beceri düzeyi ile deneyim arasında da doğru bir orantı 
mevcuttur.   
 
 Bu iki pozisyonun farklı ya da birbirine üstün olduğu iddiasındaki argümanlardan birisi de 
görev tanımının içeriği ile ilgilidir. İki pozisyonun görev, yetki alanı, sorumluluk düzeyi ve 
yetkinliklerinin arasında büyük fark olduğu inancı mevcuttur. Aşağıda, söz konusu bu iki unvana 
ilişkin mevcut bazı yaklaşımlara yer verilmektedir. Bu yaklaşımlara getirilen eleştiriler yoluyla 
sekreterlik unvanlarının belirlenmesinde hangi faktörlerin etkili olduğu açıklanarak, iki unvan 
arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır.  
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• Yetkilendirme: Yönetici asistanı, yönetici sekreterine göre daha geniş yetkilere 
sahiptir. İşlere daha çok dahil ve hakimdir. 

 
Eleştiri: Yetki unvanla direkt ilişkili olmakla birlikte, tüm gücünü unvandan almaz, 
almamalıdır. Formal yetkinin göstergelerinden birisi imza yetkisidir. İmza yetkisi 
yönetim tarafından belirlenip, kullanıcıları ve kullanım alanları sınırlandırılabilir. 
Yönetici asistanı ya da sekreteri unvanına sahip bir kişi, görevi dahilinde 
sınırlandırılmış imza yetkisine sahip olabilir. Sekretere verilen yetki düzeyi aynı 
zamanda bağlı çalıştığı yöneticinin hiyerarşik seviyesi ile de ilişkilidir. Yöneticinin 
işletmedeki fonksiyonuna ve seviyesine uygun sekreterya ihtiyaçları belirlenmeli ve 
o pozisyonun etkin olabilmesi için gerekli yetkiler pozisyona yerleştirilen sekretere 
verilmelidir. 
 
Bunun dışında, inisiyatif kullanabilmek de yetki kullanımının bir göstergesidir.  
Yetki alanının geniş olması, işlere dahil ve hakim olma pozisyon sahibinin sahip 
olduğu bilgi düzeyi ve inisiyatif almaya ne kadar yatkın olduğu ile ilgilidir. Bilgisine 
ve kararlarına güvenilen bir yönetici asistanı veya yönetici sekreteri zaman içinde 
yetki alanını genişletecektir. Daha fazla yetkiye hazır olduğunu ispat edecek olan 
sekreterin kendisidir. Zaman içinde elde edilen tecrübe de doğal olarak yetkilerin 
genişlemesine yardımcı olacaktır.  

 
• Yetkinlikler: Yönetici asistanı, yönetici sekreterine göre daha donanımlı yani daha 

bilgili, becerikli ve deneyimlidir. Bu nedenle üst kademe yöneticilere asistan  atanır, 
departmanlara bağlı görev yapan sekreterler ise yönetici ya da departman sekreteri 
unvanı alır. 

 
Eleştiri: Bazı kişi ve işletmeler üst kademeye hizmet verecek asistan ya da 
sekreterler ile  birinci basamak yöneticilere ya da departmanlara hizmet verecek 
olanlar arasında fark olması gerektiğini düşünür. Bu haklı bir beklentidir, çünkü 
yönetim pramidinde yukarı doğru çıkıldıkça stratejik olma ihtiyacı artar ve bu 
seviyeye destek verecek yönetici asistanı ve  sekreterlerinin de aynı ölçüde stratejik 
düşünüp hareket etmesi beklenir. Bunu en etkin şekilde sağlayan da mesleki tecrübe 
farkıdır. Tecrübe ilk bakışta zamana dayalı gibi görünse de, meslekte geçirilen yıllar 
kadar yapılan işlerin niteliği ve kazanılan başarılar da tecrübeyi değerlendirmekte 
gözönüne alınmalıdır. Deneyimli sekreterlerin üst düzey pozisyonlara yerleştirilmesi 
kabul edilir bir yaklaşımdır. Ancak böyle bir durumda, pozisyonun gerekleri, 
yetkinlikler ve unvan birbiriyle uyumlu olmalıdır. Üst düzey yönetici ile çalışan  
sekreterlerin unvanı; "Üst Düzey Yönetici Sekreteri" veya "Üst Düzey Yönetici 
Asistanı" olabilir. Bir ofisin tüm idaresinden sorumlu olan üst düzey sekreterlere de 
"Ofis Sorumlusu" veya "Ofis Yöneticisi" unvanı verilebilir. Ayrıca bu durum 
sekreterliğin kapalı uçlu bir meslek olmadığının, kendi içinde terfi etmeye olanak 
sağladığının bir göstergesidir. Kısa sürede yoğun deneyim edinen, bilgi ve becerisini 
kanıtlamış genç bir yönetici asistanı ya da sekreter üst kademeler için aday olabilir. 
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• Görevler: Yönetici asistanı ve yönetici sekreterlerinin görev tanımındaki görev 
çeşitliliği ve düzeyi farklıdır.   

 
Eleştiri: Temel sekreterlik görevlerinin hem yönetici sekreteri hem de yönetici 
asistanı pozisyonlarında aynı olduğunu belirtebiliriz. Sekreterlerin görev 
tanımlarında farklılık yaratabilecek unsurlar; a) sekreterin çalışma alanı, b) sekreterin 
çalışma modeli, c) hizmet verdiği yöneticinin hiyerarşik konumu olabilir.  
 
a) Sekreterin görevleri, çalıştığı kişiler ve konular doğrultusunda çeşitlenir. 
Departman sekreterinin görev alanı departmanı ilgilendiren tüm konular 
olmaktayken, sadece bir yönetici ile çalışan sekreterin görev alanı kendi yöneticisi ile 
sınırlıdır. Örneğin; departmanda herkesin kullandığı bir cihazın bakımı departman 
sekreterinin sorumluluğunda iken, yönetici sekreteri sadece kendisinin ve 
yöneticisinin kullandığı cihazlardan sorumlu olabilir.  
 
b) Bir yönetici sekreteri aynı anda birkaç yöneticiye hizmet verebileceği gibi tek bir 
yöneticiye de hizmet verebilir. Bu iki ayrı modelde, sekreterlerin görev içerikleri 
farklılık gösterecektir. "Bir sekreter - birden fazla yönetici" modelinde, sekreterin iş 
yükü benzer nitelikte işlerin her yönetici için tekrarından oluşurken; "Bir sekreter - 
bir yönetici" modeli, sekreterin yöneticisinin iş alanına daha çok girmesine olanak 
vermektedir. Dolayısı ile, sekreterin iş yükü yöneticisinin uzmanlık alanı ile paralel 
olarak dikey yönde çeşitlenecektir. Örneğin; bir sekreterin, hizmet verdiği tüm 
yöneticilerin toplantılarına katılıp, toplantı notları alması neredeyse mümkün 
değildir. Ancak bir yönetici-bir sekreter modelinde, sekreterin çalışma saatleri 
bölünmeksizin bir yöneticiye adanmıştır, sekreter ofis içinde veya ofis dışındaki 
toplantılara yönetici ile birlikte katılabilir. Birden fazla yöneticiye destek olan 
sekreterin, her bir yönetici için araştırma ve raporlama yapması beklenmezken; tek 
yönetici ile çalışan sekreterden yöneticinin işleri kapsamına girecek araştırma ve 
raporlama yapması hatta proje yönetmesi beklenebilir. Böyle bir modelde, yöneticiye 
bu düzeyde bir destek verilmesi durumunda, sekreterden bazı özel yazılımları 
bilmesi, proje planlama ve yönetme becerisi gibi bilgi ve becerilere sahip olması 
beklenir. İşte bu noktada, "yönetici asistanlığı" unvanının kullanımı ile 
karşılaşıyoruz, çünkü burada sekreterlik iş tanımı, alışılagelmiş sekreterlik 
hizmetlerine görevler ilave edilmek suretiyle farklılaştırılmıştır.  Ancak yine de bu 
durum yeni bir mesleğe değil, aksine sekreterlik mesleğinin sınırlarının genişlediğine 
işaret etmektedir ki, bu konu "Sekreterlik Mesleğindeki Gelişmeler" başlığı altında 
detaylı olarak ele alınmıştır.  
 
c) Sekreterin hizmet verdiği yönetici/yöneticilerin organizasyon içindeki hiyerarşik 
konumu sekreterin görevler ve yetkilerinde farkılık yaratabilir. Birinci seviye 
yöneticiye destek veren bir sekreter işletmenin diğer yöneticileri ile yazışma 
yapmazken, orta ve üst düzey yöneticilere hizmet veren sekreter diğer yöneticilerle 
yazışmak hatta onlarla birlikte çalışmak durumunda olabilir.  
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Sonuç olarak, sekreterlik mesleğinde kullanılan çeşitli unvanların aynı iş ailesinden 
geldiğini söyleyebiliriz. Mevcut farklı unvanlar, aynı meslek dalında farklı görev pozisyonlarını 
işaret etmektedir. Bir işletmenin yapılanma modeli, ortaya çıkan görev pozisyonlarının nitelikleri 
ve bu pozisyonlara hangi niteliklere sahip çalışanların atanması gerektiği üzerinde etkilidir. 
İşletmedeki sekreterlik pozisyonlarının ve gereklerinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve de doğru 
kişilerin bu pozisyonlara yerleştirilmelerinde insan kaynakları birimlerine büyük iş düşmektedir. 
Ancak bazı işletme yöneticilerinin ve hatta insan kaynakları birimlerinin sekreterlik mesleği 
hakkında gerektiği kadar bilgi sahibi olmadığını ya da bazı önyargılara sahip olduğunu üzülerek 
görmekteyiz. 

 
İşletmelerin sekreterlik görevleri için kullandığı unvanlara bakıldığında; bazı işletmelerin 

yönetici asistanı, bazı işletmelerin ise yönetici sekreteri unvanını kullanmayı tercih ettiği 
görülmektedir. Bazı işletmeler ise bu iki unvanı aynı anda bünyesinde barındırmaktadır. Kimi 
işletmeler ise, departman ve birinci seviyede yöneticiye hizmet veren pozisyonlar için "Sekreter" 
unvanı, üst düzey yöneticiler için ise "Yönetici Asistanı" veya "Üst Düzey Yönetici Asistanı" 
unvanı kullanmaktadır. Tekrar belirtmekte yarar var ki; birbirinden farklı seviyelerde bilgi, beceri 
ve deneyim gerektirecek, farklı düzeylerde hizmet veren sekreterlik görev pozisyonları olması 
doğaldır. Ancak unvan, yetkinlikler ve görevler arasında paralellik olması şarttır. Oysa ki, birçok 
işletmenin uygulamalarında, atanan sekreterlik unvanı ile yerine getirilen görevlerin ve belirlenen 
yetkinliklerin birbirini tamamlamadığı görülmektedir. Görev tanımı oluşturma ve unvan verme 
çalışmalarında sekreterlik hizmetlerini bir bütün olarak ele almakta fayda vardır. Pozisyonun 
gerektirdiği hizmet ve yetkinlik seviyesine göre unvanları doğru bir şekilde farklılaştırma ve buna 
dayalı adil bir ücretlendirme kabul edilebilir. Ancak farklı sekreterlik unvanları altına tamamen 
aynı görevleri atamak, bilgi-beceri ve deneyim esasını gözönüne almadan salt unvana dayalı 
mesleki imaj yaratmak ve çalışanları adilce atanmamış unvanlarına göre ücretlendirmek son 
derece yanlış bir insan kaynakları politikasıdır. 

 
Sekreterlik hizmetini veren pozisyonlar için işletme genelinde bir standart sağlamamış 

olmak işletme açısından son derece zararlıdır. Gerekli alt yapı çalışmaları olmaksızın özensizce 
ve adaletsizce unvan ve hak dağıtılması kusurlu bir yönetimdir. Bu tür teknik hatalar, çalışanlar 
arasında tatsız bir rekabet oluşturabilir. Malesef bu durumdan şikayetçi birçok meslek mensubu 
mevcuttur. Ayrıca, işletmeler duyarsız tutumları ile meslekte unvan karmaşası yaşanmasına 
bilinçsizce katkıda bulunabilir.  
 
6. Sekreterlik Mesleğindeki Gelişmeler 
 
 Unvan konusunda bir diğer düşünce ise yönetici asistanlığının yönetici sekreterliğine göre 
daha modern bir pozisyon unvanı olduğudur. Bu söylem sadece bireysel/mesleki imajı konusunda 
kaygılanan bazı meslek mensupları ya da bazı işletme yöneticilerinin söylemi durumunda ise 
üzücü olur. Ancak, ortaya çıkan bu izlenimin esas nedeni akademik açıdan irdelenirse, bunun bir 
kaygıdan ziyade bir gerçeğe ışık tuttuğu görülebilir. Böylece bu konuda meslek mensupları 
arasında zaman zaman yaşanan tatsız rekabet bilimsel bir gerçeğin hatırlatılmasıyla 
çözümlenebilir. Nedir bu gerçek? Bu gerçek, mesleğin yıllar içinde gelişim göstermiş olduğudur.  
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 Sekreterlik mesleği geçmişten günümüze uzanırken diğer bazı meslekler gibi değişime 
uğramıştır. Bazı meslekler içinde bulunduğumuz devirde yok olmaya yüz tutmuş iken, sekreterlik 
mesleği tam tersine sınırlarını genişleterek varlığını sürdürmektedir. Belki önceleri sadece 
iletişim kanalı ve dolayısıyla sır küpü olan sekreterlerin unvanı buradan geliyordu. Ancak onlar 
şimdilerde daha çok konuda yetkin, ilgili ve bilgililer. Görevleri arttırıldı, yetki ve sorumluluk 
alanı genişletildi.  Sekreterlik mesleği artık adını aldığı "sır tutan" olmaktan daha ötede. 
 
 Değişen iş yaşamı, sekreterlerden olan beklentileri arttırdı. Günümüz sekreterlerinden 
beklenen, işlere daha fazla dahil olmaları, daha fazla sorumluluk alarak inisiyatif kullanmaları, 
diğer iş ekiplerine hizmet etmekle kalmayıp o ekiplerin iş ortağı olmalarıdır. Ayrıca onların 
yönetim bilimleri, insan kaynakları, üretim, satış, pazarlama, finans gibi diğer meslek alanlarına 
da mümkün olduğunca hakim olmaları arzu ediliyor. Gelişen teknolojiyi yakından takip etmeleri 
ve adepte olmaları onlardan beklenen bir diğer önemli beceridir. Saymış olduğumuz bu yeni 
beklentiler her seviyede görev yapan  tüm sekreterler için geçerlidir.  
 
 Dikkat edilirse, mesleğin temel tanım ve prensiplerinde değişim yoktur, ancak sekreterlik 
mesleğinin görev alanlarının yeni nesil iş yaşamının gereklerine uygun yönde genişletildiğini, bu 
mesleği yerine getirecek kişilerde aranılan bilgi ve becerilere yenilerinin eklendiğini rahatlıkla 
söylebiliriz. Sekreterlik mesleğinin geçmişten günümüze ne yönde değişim gösterdiğini aşağıdaki 
gibi özetlemek mümkündür. (Tablo 1) (Burge, 2009:185) 
 

Tablo 1 : Sekreterlik Mesleğindeki Değişim 
Sekreter  Eskiden Sekreter  Şimdi 

 Mesaj alan  Çağrıları yöneten 

 Emir alıp, yerine getiren  Proje yöneticisi 

 Problemleri dile getiren  Problem çözücü 

 Tek çalışan  Takım elemanı, iş ortağı 

 Başkalarını takip eden  Öncü, risk almaya yatkın 

 İletişim kurulan  İletişim ustası 

 Ortalama uyum becerisine sahip  Mükemmel uyum becerisine sahip 

 Direktif alan  Kendini motive edebilen 

 Yazıcı  Yetenekli bilgisayar kullanıcısı 

 Bilgi toplayıcı  Araştırmacı 

 Az sayıda zorlu iş yapan  Çok sorumluluk ve zorlu iş yapan 
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 Her zaman belirttiğimiz üzere sekreter, yöneticinin sağ kolu ve ofiste kendisini temsil eden 
alternatifidir. Dolayısı ile sekreterlerin yöneticilerinin asistanları olduğunu söylemek yanlış 
olmaz. "Yönetici Asistanı" ya da "Yönetici Sekreteri" meslek unvanı olarak kullanılabilir. 
Özellikle bir yöneticiye bağlı olan sekreterin yöneticisinin iş alanına yönelik daha fazla 
çalışmalar yaptığını, bu nedenle yönetim bilimleri, davranış bilimleri, ofis teknolojileri ve de  
yöneticisinin uzmanlık alanında daha fazla bilgi sahibi olması gerektiğini belirtmiştik. Ancak 
yukarıdaki tabloda özet olarak verilen değişim alanları, görev seviyesi fark etmeksizin artık tüm 
sekreterler için söz konusudur. Bu niteliklerin, değişen iş yaşamının yeni gerekleri olarak, bundan 
böyle hemen her pozisyondaki sekreterde bulunması gereken nitelikler olduğunu, kısacası 
eskiden üst düzey sayılan bazı yetkinlik ve görevlerin artık standart haline geldiğini net olarak 
belirtebiliriz.  
 
 7. ABD' de Sekreterlik Mesleğinde Kullanılan Unvanlar 
 
 Öncelikle şunu belirtmekte fayda var ki, Amerika Birleşik Devletleri'nde meslek üzerine 
çalışmalar yapan profesyoneller ve meslek kuruluşları yukarıda detaylarıyla sözünü ettiğimiz 
mesleki gelişmeler konusunda bizimle hemfikirler. Mesleğin geçmişten günümüze geçirdiği 
gelişim ve değişim süreci Türkiye ve ABD'de aynı şekilde izlenmektedir.  
 
 International Association of Administrative Professionals'ın (IAAP) 2005 yılında yönetici 
asistanı ve sekreterleri arasında yapmış olduğu bir ankette, katılımcıların yüzde yetmişsekizi beş 
yıl öncesine kıyasla yetki ve karar vermedeki özerkliklerinin artmış olduğunu bildirmiştir. Ayrıca 
her on katılımcıdan dokuzu, görevlerinin yine beş yıl öncesine göre çeşitlenerek arttığını ve 
böylece işletmelerine daha fazla katkıda bulunduklarını bildirmişlerdir. 
 
 Amerika Birleşik Devletleri'nde bu meslek grubunda çalışanların unvanları geçmişte 
"secretary"(sekreter), "clerk" (yazman), "receptionist (resepsiyonist) olarak yoğunluktaydı. 
Günümüzde kullanılan unvanlar ise "secretary" (sekreter), "administrative secretary" (yönetici 
sekreteri), "executive secretary" (üst düzey yönetici sekreteri), "administrative assistant" 
(yönetici asistanı), "executive assistant" (üst düzey yönetici asistanı), "office manager" (ofis 
yöneticisi) şeklindedir. 
 
 International Association of Administrative Professionals'ın (IAAP) unvanlar üzerine 
yürüttüğü bir diğer anketin (Tablo 2) sonuçlarına göre, ankete yanıt verenlerden yarısından daha 
azının unvanı içinde "sekreterlik (secretary)" kelimesi geçtiği görülmüştür.  
   
 Tablo 2 : ABD'de Sekreterlik Hizmetleri Kapsamında Kullanılan Unvanların 
 Dağılımı (IAAP, Temmuz 2006 anket sonuçları) 

Administrative Assistant % 30 
Executive Assistant %18 
Executive Secretary    %6 
Office Manager or Supervisor   %5 
Secretary %5 
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 Türkiye'de olduğu gibi Amerika'da da hem "sekreter" ve hem de "asistan" unvanı 
kullanımdadır, ancak "sekreter" meslek unvanı eskiye oranla daha az kullanılmaktadır. Amerikan 
İşgücü İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistic)  yayınladığı yıllık meslekler rehberinde  
"Ofis ve İdari İşler"  grubu altında çeşitli meslekler  yer almaktadır. Bunlardan bazıları; "General 
Office Clerk", "Financial Clerk", "Receptionist" ve "Secretaries and Administrative Assistants" 
dır.  (Occupational Outlook Handbook 2012-2013) Görüldüğü üzere "Yönetici Asistanlığı ve 
Sekreterlik" bu resmi meslekler rehberinde tek bir meslek şeklinde ele alınmıştır. Uygulamada bu 
mesleği işaret eden farklı unvanlar kullanıldığı görülmektedir. Yönetici asistanlığı pozisyonunun 
sekreterliğe kıyasla daha çok yetki ve inisiyatife sahip olduğu fikri Turkiye'de olduğu gibi 
Amerikan iş yaşamında da bazı uygulayıcılarda mevcut olmakla birlikte, ofis elemanlarının 
unvanları konusunda standartlaşmanın Türkiye'ye nazaran daha çok sağlanmış olduğu 
görülmektedir. 
 Akademik çevrelerde, sekreterlik mesleğinde yeni unvanların kullanılır olması tamamen 
meslekteki değişimler ile açıklanmaktadır. Tüm sekreterlere, mesleğin güncel gereklerine 
kendilerini adapte etmeleri, yetkinlik alanlarını zenginleştirmeleri ve unvanlar da dahil olmak 
üzere tüm yeni terim ve tanımları bilmeleri ve onları doğru bir şekilde kullanmaları öğüt 
verilmektedir.  
 
 Amerikan iş yaşamında "Yönetici Asistanı" ve "Sekreter" unvanının  birbirinin yerine 
kullanılması mümkündür. Unvanlar üzerinde oluşan algılara önemli bir yön verici olarak 
işletmeler ve insan kaynakları açısından asıl fark yaratıcı unsur, sekreterin mesleki deneyimidir. 
Nitekim çoğu örneklerde de mesleki kıdem arttıkça unvanın da değişmekte olduğunu görüyoruz. 
İşletmeler ofis idaresi için eleman alacakları zaman, söz konusu pozisyonun iş yükü, gerektirdiği 
bilgi ve beceri seviyesi,  verilecek yetki ve sorumluluk  derecesini gözönüne alarak uygun olan 
unvanı belirlemektedir. Bu model "Sekreterlik Mesleğinde Unvanlar" başlığı altında önemine 
işaret ettiğimiz iş analizi çalışmalarına işaret etmektedir.  
 
 New York Üniversitesi'nde profesor olan Blanche Ettinger, meslek üzerinde kaydedeğer 
araştırmalar yapan akademisyenlerden birisidir. Ettinger, "Opportunities in Administrative 
Assistant Careers" isimli kitabında meslek dahilinde kullanılan unvanları aşağıdaki şekilde 
tanımlamıştır.  Ettinger'in kitabında yer verdiği pozisyon tanımlarında unvanların kıdem esasına 
göre farklılaştığı görülmektedir. (Tablo 3) 
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 Tablo 3: ABD'de Sekreterlik Mesleğinde Kullanılan Bazı Unvanlar ve Tanımları 
 

 
Receptionist / Administrative Assistant 
Telefonlara yanıt verir-yönlendirir, aramaları yapar, konukları karşılar, dosyalama yapar, 
postalarla ilgilenir, fax ve fotokopiden sorumludur, bilgisayar kullanır. Çeşitli seviyelerde 
ofis idaresine destek verir. 
 
Administrative Assistant / Secretary I (3 yıla kadar deneyim) 
Birinci seviye yöneticilere destek verebilir,  veya yönetici ve onun departmanına  destek 
verir. Görevleri: Telefonlara yanıt verir-yönlendirir, aramaları yapar, konukları karşılar ve 
yönlendirir, doküman yazar, dosyalama, fax ve fotokopiden sorumludur. Bu pozisyon orta 
seviyede bilgisayar bilgisi ve kuvvetli iletişim becerisi gerektirir. 
 
Administrative Assistant / Secretary II ( 3 yıl ve üzeri deneyim) 
Orta seviye yöneticilere destek verir. Birinci seviye sekreterin tüm görevlerini kapsar. 
Başkalarını eğitebilecek düzeyde bilgisayar becerisi ve kuvvetli sözlü ve yazılı ileşitim 
becerisi gerektirir. 
 
Executive Assistant / Executive Secretary I (4 yıla kadar deneyim ) 
Telefon görüşmelerini yönetir (önceki pozisyonlardan farklı olarak çağrılar konusunda 
inisiyatife sahiptir.) Toplantı ve seyehat organizasyonu yapar, raporlar hazırlar, finansal 
verilerle ilgilenir, müşteri ilişkilerini yürütür, sunumlar hazırlar. Bu pozisyon çok iyi 
derecede bilgisayar bilgisi gerektirir, ofis programlarına ilave bazı programları 
kullanabiliyor olmak tercih nedenidir.  Mükemmel kişiler arası ilişkiler ve sözlü ve yazılı 
iletişim becerisi gerektirir. Bu seviyedeki sekreterden yönetici seviyeleri ile sorunsuz 
iletişim kurup çalışması beklenir. Proje yönetimi deneyimi de beklenebilir. 
 
Executive Assistant / Executive Secretary II (5 yıldan fazla deneyim) 
Üst düzey (C-Level) yöneticilere destek verir. Executive Assistant/Executive Secretary I'in 
tüm  görevlerini kaspar, beklenen yetkinlikler de en az bu seviyede olduğu kadardır. 

 
SONUÇ  
 
 Sekreterlerin ofislere olan katkılarının giderek arttığını ve dolayısı ile onların işletmeler için 
değerli birer işgücü kaynağı haline geldiğini görüyoruz. İçinde yaşadığımız çağın gereklerine 
göre yeniden şekillenen ve yeni unvanlarla da ifade edilebilen sekreterlik mesleği gelişmeye 
devam edecektir. Ofis teknolojilerindeki gelişmeler sekreterlerin kullandıkları her türlü araç ve  
gereçleri ve de iş yapış yöntemlerini değiştirecektir. Sekreterliğin bazı fonksiyonları yeni nesil 
teknolojik ürünlerle karşılanabilir olacaktır, ancak insan faktörü meslekteki önemini korumaya 
devam edecektir. Yeni çalışma modelleri iş yaşamında yeni ihtiyaçlar oluşturacaktır. Bu 
ihtiyaçlar doğrultusunda sekreterlerin belirli alanlarda uzmanlaşmaları beklenecektir. Bu 
uzmanlık alanlarının başında da teknoloji kullanımı gelecektir.  



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 36       Mayıs – Haziran 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 
 

14 
 

 Son yıllarda deneyim ettiğimiz gibi işletmeler, yeni gereklilikler çerçevesinde yeniden 
yapılandırılmaya ileriki yıllarda da ihtiyaç duyacaktır. Aynı şekilde sekreterlik görevlerinde de 
yeniden yapılanma ve yeniden unvanlandırma ihtiyacı belirecektir ve hatta belki de sekreterliği 
işaret eden yepyeni unvanlarla karşılaşacağız. Bu tür geçiş dönemlerinde gerek yöneticilerin 
gerekse insan kaynakları birimlerinin işletmelerinde sekreterlik hizmetleri için hangi unvan ya da 
unvanları kullanacağına dikkatlice karar vermesi bu alanda yaşanacak unvan karışıklıklarını 
engellemeye yardımcı olacaktır. İşletmelerin, mevcut sekreterlik pozisyonları için halihazırda 
olan görev tanımları ve unvanlarını yeniden gözden geçirmelerinde ve gerekli düzenlemeleri 
yapmalarında fayda vardır. Unvan konusunda sözünü ettiğimiz iş analizi çalışmalarının 
işletmelerde çok dikkatli bir şekilde yapılması elzemdir.  
 
 Yaşanan gelişmeleri dikkatlice okuyabilmek ve meslekle ilişkilendirebilmek, mesleki ilkeleri 
korumak suretiyle mesleği yeni ihtiyaçlara uyarlayabilmek ve geleceğe taşıyabilmek önemlidir. 
Mesleğin kusurlu uygulamalar yoluyla bilinçsizce yıpratılmasına, tanım ve terimlere yanlış 
anlamlar yüklenmesine, kusurlu unvanlandırma yoluyla uygulayıcılar arasında verimsiz bir 
rekabet yaratılmasına engel olacak olan bilinçli meslek mensupları ve mesleğin öğreticileri 
olacaktır. 
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GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP)’NİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI 
 
 
 
 
 
 
                           Güven ŞAHİN*                                  Nuran TAŞLIGİL∗∗ 
 Öz 
 Bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak için hazırlanan Güneydoğu Anadolu 
Projesi, 1989 yılında uygulanmaya başlanmış 2005 yılında bitirilmesi planlanmıştır. Toplam 9 
ili kapsayan 75.193 km²’lik alanda uygulanan proje başta elektrik üretimi olmak üzere sulama 
ile senede iki ürün alabilmeyi, hayvancılığı ve bunlara dayalı sanayileri geliştirmeyi 
hedeflenmiştir. Ancak uygulamada hidroelektrik santrallerinin büyük bir kısmı tamamlanan 
projenin elektrik üretimiyle ilgili olan kısımları büyük ölçüde tamamlanmış, başta sulama 
olmak üzere diğer bölümleri en önemlisi mali sorunlar olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı 
tamamlanamamıştır. Projenin kapsamı daha da genişletilerek 2023 yılında tamamlanması 
öngörülmüştür. Bu makalede çok kapsamlı olarak planlanan projenin başlangıcı, bugünkü 
durumu yani gerçekleşme oranı ve gelecekte yapılması gerekenler ortaya konmaya 
çalışılmıştır. 
 Anahtar Kelimeler: Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Bölgesel kalkınma, Beşeri 
Coğrafya, Türkiye. 
 
THE PAST THE PRESENT AND THE FUTURE OF SOUTHEASTERN ANATOLIA  

PROJECT (SAP) 
 Abstract 

Prepared in order to reduce the development gap between regions, in 1989 started the 
implementation and planned to be completed in 2005. The project that includes total 9 
provinces and implements on 75.193 km² area, primarily have been aimed to generate 
electricity and to be able to get the product two with irrigation in years, and also to develop 
livestock and industries based on them. Scope of the project, hydroelectric power plants and 
electricity generation project was completed a large part of its pertinent passages, but at the 
other departments, especially in irrigation due to fundamentally including financial problems 
and various reasons was not completed. Finally, further expanding the scope of the project 
will be completed in 2023. In this study, the beginning of the planned project is a very 
comprehensive manner, the present status viz realization rate and future needs to be done have 
been worked to put forth. 

Key Words: Southeastern Anatolia Project (SAP), Regional development, Human 
geography, Turkey. 
 GİRİŞ 
 Dünyanın çeşitli ülkelerinde coğrafi özellikler, ekonomik ve sosyal yapı göz önüne 
alınarak çeşitli kalkınma projelerinin yapıldığı ve uygulandığı görülmektedir. Aynı şekilde 
Türkiye’de de bölgesel farklılıkları azaltmayı amaçlayan kalkınma projeleri yapılmıştır. 
Bunlara örnek olarak Doğu Marmara Kalkınma Projesi (1960), Antalya Projesi (1960), 

                                                            
* Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, guwen_sahin@hotmail.com 
∗∗ Marmara Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Coğrafya Anabilim Dalı, ntasligil@marmara.edu.tr  
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Nehri üzerinde akım gözlem istasyonları kurularak veriler toplanmaya ve 1961 yılında da 
Fırat Planlama Amirliği’nin kurulmasıyla bölgede ilk adımlar atılmaya başlanmıştır. 

Kurum önce 1964’te sonrada 1966’da “Fırat Havzası İnkişaf Raporları”nı hazırlamış, 
1971’de de “Dicle Havzası Planları”nı yapmıştır (Benek, 2009: 47). Aşağı Fırat Projesi olarak 
ortaya atılan çalışmalar Dicle Havzası’nın da dahil edilmesiyle Fırat – Dicle Havzalarında “Su 
ve Toprak Kaynaklarını Geliştirme Projesi” olarak adlandırılmış ve temelde Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde su ve toprak kaynaklarını geliştirmek amaçlanmıştır.  

1989 yılında projede bir başka aşamaya geçilmiştir. GAP Master Planı hazırlanarak 
kapsamı genişletilmiş Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde baraj, hidroelektrik santralleri ile 
sulama projelerinin yanı sıra kentsel ve kırsal altyapı, ulaşım, sanayi, eğitim, sağlık, konut, 
turizm ve diğer sektörleri de içine alan yani yörenin sosyo – ekonomik kalkınmasını 
hedefleyen çok sektörlü bir entegre bölgesel kalkınma projesi haline getirilmiştir. 01.06.1989 
tarih ve 3569 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanarak 27.10.1989 Bakanlar Kurulu kararı ile 
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı (GAP-BK) 20334 sayılı resmi 
gazetede yayınlanarak kurulmuştur (Benek, 2009: 48).  

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 1989’da hazırladığı 
GAP Master Planı’nda bölgenin Türkiye’nin diğer bölgeleri ile arasındaki farkın kapatılması 
hedeflenmiş bu amaçla 4 esastan oluşan bir strateji benimsenmiştir (Yıldız, 2009: 51). 

Bunlar: 
1-) Toprak ve su kaynaklarının sulama, sanayi ve kentsel kullanım amaçları için etkin 

biçimde geliştirilmesi ve yönetilmesi. 
2-) Toprak kullanımının optimal ürün denemesi ve tarımsal uygulamalar aracılığı ile 

iyileştirilmesi. 
3-) Tarımsal sanayilerin ve diğer sanayilerin kullanılan yöresel kaynaklar esas alınarak 

geliştirilmesi. 
4-) Göç hareketlerinin kontrol edilmesi bölgeye vasıflı insan çekmek için daha iyi 

sosyal hizmetler, eğitim ve istihdam sağlanması. 
1994 ekonomik krizi ve 1995’ten sonra dünyada meydana gelen gelişmelere bağlı 

olarak GAP Master Planı’nın yeni ihtiyaçlara göre revize edilmesi gerektiği düşünülmüş ve 
bu çerçevede 04.06.1998 tarih 98/11231 sayılı Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda yeniden 
şekillendirilmiş ve en geç 2010 yılına kadar tamamlanması kararlaştırılmıştır. Alınan karar 
çerçevesinde 2000 yılında hazırlanan GAP Master Planı “Katılımcı ve sürdürülebilir insani 
gelişme yaklaşımı doğrultusunda” yeniden tasarlanmıştır. Buna göre GAP insani gelişmeyi 
merkez alan bir kalkınma projesi haline getirilmiştir. Böylece toprak, su ve insan kaynaklarını 
geliştirerek topyekun sosyo – ekonomik kalkınmaya yönelik entegre ve sürdürülebilir gelişme 
ilkesine dayalı bir girişim halini almıştır (GAP-BKİ, 1999: 17 – 18).  

Proje, Fırat ve Dicle Havzalarındaki hidroelektrik enerji ve sulama projeleri 
önderliğinde kırsal ve kentsel kalkınma, ulaşım, sanayi, eğitim, sağlık, bayındırlık, turizm ve 
diğer sektörlerdeki yatırımları kapsamaktadır. Projenin asıl hedefi bölge insanının hayat 
seviyesini artırarak Türkiye’nin diğer bölgeleri ile arasındaki gelişmişlik düzeyi farkının 
kapatılmasıdır. Sulu tarıma geçildikten sonra elde edilecek sermaye birikiminin tarla içi 
hizmetlere aktarılarak çiftçilerin de projeye finansal olarak katılması sağlanacak ve bu da tarla 
içinde yapılacak işler için devlet bütçesinden yapılacak harcamaları azaltacaktır.  

2001 yılına gelindiğinde projeye gereken paranın ayrılamaması sebebiyle Avrupa 
Birliği ile 2002 yılından itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık dönemi kapsayan bir finansman 
anlaşması imzalanmış bu anlaşma çerçevesinde “Kültürel Mirasın Geliştirilmesi”, “Kırsal 
Kalkınma” ve “Küçük ve Orta Ölçekli Girişimcileri Destekleme” projelerinin toplam 
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finansmanı hibe olarak sağlanmıştır. Finansmanın büyük bölümünün küçük ve orta ölçekli 
işletmeler ile kar amacı gütmeyen kuruluşların (Belediye, Üniversite gibi) hazırlayacakları 
projelere destek amacıyla kullandırılması planlanmıştır (Yıldız, 2009: 101).  

Başlangıçta 2005 sonra da 2010 yılında bitirilmesi planlanan GAP’ın büyük bir 
kısmının tamamlanamamasından dolayı Mayıs 2008’de Diyarbakır’da GAP Eylem Planı 
(2008 – 2012) açıklanmıştır. 

Bu planın: 
a) Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi, 
b) Sosyal gelişmenin sağlanması, 
c) Altyapının geliştirilmesi, 
d) Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, 

olmak üzere 4 gelişme ekseni bulunmaktadır. Ayrıca GAP Eylem Planı kuru toprakları suya 
kavuşturmak, tarımsal üretim ve çeşitliliği artırmak, bölgenin sahip olduğu kaynakları bölge 
insanının katkıları ile geliştirmek, sürdürülebilirliği sağlamak gibi daha önceki amaçları da 
geliştirmeyi hedeflemektedir. Su kaynağı hazır, ana kanal inşaatı süren, tasarımı büyük ölçüde 
tamamlanmış sulama projeleri ile ekonomik görülen birinci seviye pompaj sulamalarının 
tamamlanması [GAP ile planlanmış 1.882.000 hektar sulama alanının 1.060.000 (%57’sini 
teşkil eden) hektarının tamamlanması] ve şebeke inşaatlarının kamu – özel işbirliği ile 
bitirilmesi programlanmıştır (GAP – BKİ, 2008: 22). 

Sonuç olarak GAP enerji, tarım, sanayi, ulaşım, hayvancılık, eğitim, sağlık ve çeşitli 
hizmet sektöründe yapılacak her türlü altyapı, yatırım ve hizmetlerini kapsayan çok yönlü 
entegre bir kalkınma programıdır. Diğer sektörler kadar hatta onlardan daha çok tarım sektörü 
açısından önem taşımaktadır. Ancak kaynak eksikliği yüzünden planlanan tarihlerde 
bitirilememiş hatta tamamlanabilmesi için GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi uluslararası 
kuruluşlarla birlikte projeler uygulamaya başlamış ve bunların finansı Dünya Bankası destekli 
kredilerle karşılanmaktadır. 

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ’NİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ 
Son yıllarda içeriği genişletilmiş olsa da GAP’ın temelini elektrik üretimi ve sulama 

oluşturmaktadır. Bu amaçla 19 hidroelektrik santrali, 22 baraj, 7.490 MW kurulu güç, 27.387 
GWh elektrik üretimi hedeflenmiş olup projelerin 7’si Fırat, 6’sı ise Dicle Havzasındadır. Söz 
konusu bu iki havzadaki projeleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

A. Fırat Havzasındaki Projeler: 
1-) Karakaya Projesi: Baraj ve HES 
2-) Aşağı Fırat Projesi: Atatürk Barajı ve HES, Şanlıurfa HES, Şanlıurfa Tüneli ve 

Sulaması, Şanlıurfa – Harran Sulaması, Mardin – Ceylanpınar Cazibe Sulaması, Mardin – 
Ceylan Pınar Pompaj Sulaması, Yas Sulaması, Siverek – Hilvan Pompaj Sulaması, Bozova 
Pompaj Sulaması. 

3-) Sınır – Fırat Projesi: Birecik Barajı ve HES, Karkamış Barajı ve HES. 
4-) Suruç – Yaylak Projesi: Yaylak Ovası Sulaması, Suruç Ovası Sulaması. 
5-) Adıyaman – Kahta Projesi: Çamgazi Barajı ve Sulaması, Gömikan Barajı ve 

Sulaması, Koçali Barajı HES ve Sulama, Sırımtaj Baraj ve HES, Fatopaşa HES, Büyükçay 
Barajı HES ve Sulama, Kahta Barajı ve HES, Atatürk Baraj Gölü’nden Pompaj Sulaması. 

6-) Adıyaman – Göksu, Araban Projesi: Çataltepe Barajı, Gölbaşı, Abbasiye, Besni, 
Keysun, Araban, Kızılin, Yavuzeli, İncesu, Pazarcık Sulaması, Erkenek HES. 

7-) Gaziantep Projesi: Hancağız Baraj ve Sulaması, Kayacık Baraj ve Sulaması, 
Kemlin Baraj ve Sulaması, Belkıs, Nizip Pompaj Sulaması, Birecik Baraj Gölü’nden Pompaj 
Sulaması. 
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Yukarıda sayılan projeler kapsamında Fırat Havzasında toplam 5.304 MW kurulu 
güçten 20.098 GWh enerji üretimi ile 1.125.776 ha. alan sulama ve bunlara ilaveten münferit 
projelerden de 14.004 MW kurulu güç, 42 GWh elektrik enerjisi ve 65.615 ha. sulama 
planlanmıştır. 

B. Dicle Havzasındaki Projeler: 
1-) Kralkızı – Dicle Projesi: Kralkızı Barajı ve HES, Dicle Barajı ve HES, Dicle Sağ 

Sahil Cazibe ve Pompaj Sulaması. 
2-) Batman Projesi: Batman Barajı ve HES, Batman – Sol Sahil, Batman – Sağ Sahil 

Cazibe Sulaması. 
3-) Batman – Silvan Projesi: Silvan Barajı ve HES, Kayser Barajı ve HES, Dicle – Sol 

Sahil Cazibe, Dicle Sol Sahil Pompaj Sulaması. 
4-) Garzan Projesi: Garzan Barajı ve HES, Garzan Sulaması. 
5-) Ilısu Projesi: Ilısu Barajı ve HES. 
6-) Cizre Projesi: Cizre Barajı ve HES, Nusaybin – Cizre – İdil Sulaması, Silopi Ovası 

Sulaması. 
 

Şekil 2: Güneydoğu Anadolu Projesi Kapsamında Tamamlanan Baraj ve Hidroelektrik 
Santrallerinin Dağılımı 

Bu projelerle Dicle Havzasında 2.172 MW kurulu güç, 72.476 GWh ve 629.655 ha. 
alanın sulanması yanında münferit projelerle 35.773 ha. alanın sulanması planlanmıştır. 
Günümüz itibariyle tamamlanan baraj ve hidroelektrik santrallerinin proje bölgesindeki 
dağılımı şekil 2’de gösterilmiştir. 

Yukarıda adı geçen projelerin bir bölümü tamamlanmış bir bölümünde ise henüz bir 
çalışma gerçekleşmemiştir. Konuya GAP’ın temelini oluşturan hidroelektrik enerjisi için 
yapılanlarla devam edecek olursak bunlardan projenin ilk barajı Karakaya (Diyarbakır) olup 
1987’de elektrik üretmeye başlamıştır. GAP’ın en büyük adımı olan Atatürk Barajı 
(Adıyaman – Şanlıurfa) 1981 yılında derivasyon ve sulama için Şanlıurfa tünelinin inşası ile 
başlamıştır. Şanlıurfa ilinin 60 km. kuzeybatısında 2.460 MW kurulu güce sahip santral her 
biri 300 MW gücünde 8 üniteden oluşmakta olup barajda 1990’da su tutulmaya ve 1993’te de 
elektrik üretimine geçilmiştir. Atatürk Barajı’nın 100 km. aşağısında Birecik Barajı 2000 
yılında, 32 km. sonrada Karkamış Barajı 1992 yılında devreye girmiştir (Tablo 1). 

GAP Kapsamında Planlanan 
Baraj ve HES’ler 

İşletmede Olan 
Barajlar 

Bitiş 
Yılı 

FIRAT HAVZASI 
1 Karakaya Barajı ve HES Karakaya Barajı 1987 
2 Hancağız Barajı Hancağız Barajı 1988 
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74%

16%

7%
3%

İşletmede Olan 

İnşaat Halinde

Kalan

İhaleye Hazır

3 Atatürk Barajı ve HES Atatürk Barajı 1992 
4 Karkamış Barajı ve HES Karkamış Barajı 1992 
5 Çamgazi Barajı Çamgazi Barajı 1998 
6 Birecik Barajı ve HES Birecik Barajı 2000 
7 Kayacık Barajı Kayacık Barajı 2006 
8 Koçali Barajı ve HES   
9 Sırımtaş Barajı ve HES   
10 Büyükçay Barajı ve HES   
11 Kahta Barajı ve HES   
12 Çataltepe Barajı   
13 Gömikan Barajı   
14 Kemlin Barajı   

DİCLE HAVZASI 
15 Kralkızı Barajı ve HES Kralkızı Barajı 1997 
16 Dicle Barajı ve HES Dicle Barajı 1997 
17 Batman Barajı ve HES Batman Barajı 1998 
18 Ilısu Barajı   
19 Silvan Barajı   
20 Kayser Barajı   
21 Garzan Barajı   
22 Cizre Barajı   

Münferit Projeler 
FIRAT HAVZASI 

1 Hacıhıdır Barajı ve HES Hacıhıdır Barajı 1989 
2 Dumluca Barajı ve HES Dumluca Barajı 1991 
3 Seve Barajı ve HES Seve Barajı 2006 
4 Besni Barajı   
5 Ardıl Barajı   

DİCLE HAVZASI 
6 Devegeçidi Barajı Devegeçidi 

Barajı 
1972 

7 Çınar – Göksu Barajı Çınar – Göksu 
Barajı 

1991 

Tablo 1: GAP Kapsamında Planlanan Baraj ve HES’ler ile Yıllar İtibariyle 
İşletmeye Açılanlar 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi 29 baraj ve 14 HES planlanmış (3’ü münferit), 2010 
sonu itibariyle 10 hidroelektrik santrali, 15 baraj tamamlanmıştır. Kurulu güçleri itibariyle 
hidroelektrik projelerinin %74’ü (5.534 MW) gerçekleşmiş olup (Şekil 3) barajlarda ise bu 
oran yarı yarıyadır. 

 
 
 
 
 
 

 
Şekil 3: 2010 Yılı İtibariyle Baraj 

ve HES’lerin Gerçekleşme Durumu 
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2010 yılında Türkiye’de üretilen toplam 51.5 milyar KWh içinde GAP 17.5 milyar 
KWh’lik üretimiyle %33.9’luk bir paya sahiptir. Geri kalanların bir bölümü inşaat halinde, bir 
kısmı ise ihale safhasında olup henüz hiç başlanmayanlar da bulunmaktadır. Her geçen gün 
enerji ihtiyacı artan ülkede hidroelektrik santrallerinin tamamlanması gerekmektedir. 

Projenin sulama boyutundaki gelişmeye bakacak olursak; Bölgede 1981 yılında 
Şanlıurfa tünellerinin inşası ile başlayan sulama çalışmaları baraj ve kanalların inşası ile 
devam etmiş ne yazık ki elektrik üretiminin aksine sulama projeleri hedeflenen tarihlerde 
bitirilememiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1: Atatürk Barajı’ndan Bir Görünüm 
Sulama projeleri, suyun biriktirildiği baraj, sulanacak bölgeye suyu taşıyabilmek için 

ana kanallar ve suyu parsellere ulaştıran şebeke olmak üzere 3 ana üniteden oluşmaktadır. 
Sulamanın ilk adımı olan barajlardan başta Atatürk Barajı’ndan 835.000 ha., Birecik 
Barajı’ndan 143.000, Kralkızı – Dicle, Batman barajlarından 168.000 ha. ve Çamgazi 
barajından 7.740 ha. arazi sulanabileceği düşünüldüğünde sulama projelerinin %70’i 
gerçekleştirilmiştir. Sadece sulama amaçlı Hancağız, Çınar – Göksu, Derik – Dumluca, 
Hacıhıdır, Devegeçidi barajlarının da bitirilmesiyle sulama projelerinin depolama ünitelerinin 
çok büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Asıl problem ana kanallar ve tarla içi çalışmalardır. 

 PROJE Toplam Sulanacak Alan (ha.) 
1 Şanlıurfa – Harran Ovası Sulaması 151.419 
2 Dicle Sağ Sahil Pompaj 23.085 
3 Kayacık Barajı ve Sulaması 20.000 
4 Batman Sol Sahil Sulama 18.758 
5 Batman Sağ Sahil Sulaması 18.593 
6 Yaylak Ovası Sulaması 18.322 
7 Mardin – Ceylanpınar (Yukarı Harran) Sulaması 13.455 
8 Belkıs – Nizip Pompaj Sulaması 11.925 
9 Bozova Pompaj Sulaması 8.669 
10 Çamgazi Barajı Sulaması 8.000 
11 Hancağız Sulaması 6.945 
12 Samsat Pompaj Sulaması 2.806 
13 Münferit Projeler 36.548 
 TOPLAM 338.525 

Tablo 2: 2010 Yılı İtibariyle GAP Kapsamındaki Sulama Projelerinin Gerçekleşme Durumu 
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77.9%

18.6%

3.5%

Kalan

İşletmede

İnşa Halinde

Sulama projelerinin önemli bir kısmı olan Şanlıurfa tünelleri 1994 yılında 
tamamlanarak Atatürk Barajı’nın suları Harran (Altınbaşak) Ovası’na ulaştırılarak bölgede 
sulama başlamıştır. Bunlardan sonra yapılan çalışmalarla tamamlanan sulama projeleri için 
hazırlanan tablo 2’de görüldüğü üzere toplam 338.525 hektarlık bir alanın sulamaya açılması 
planlanmıştır. Oysaki bu değer sulamaya açılacak alanların sadece %18.6’sını teşkil 
etmektedir. Bununla birlikte toplam uzunluğu 386 km. olan ve 403.782 ha.’a hizmet edecek 
üç ana kanal inşaatı tamamlanmıştır.  

 PROJE Toplam Sulanacak Alan (ha.) 
1 Dicle Sol Sahil Cazibe Sulaması 193.249 
2 Siverek – Hilvan Pompaj Sulaması 156.373 
3 Mardin – Ceylanpınar Pompaj Sulaması 116.086 
4 Mardin – Ceylanpınar YAS Sulaması 111.939 
5 Birecik Baraj Gölü Pompaj 95.976 
6 Ceylanpınar Cazibe Sulaması 94.989 
7 Suruç Ovası Sulaması 94.814 
8 Nusaybin – Cizre – İdil Sulaması 89.000 
9 Pazarcık Sulamaları 71.598 
10 Garzan Sulaması 60.000 
11 Dicle Sağ Sahil Cazibe Sulaması 54.279 
12 Dicle Sağ Sahil Pompaj Sulamaları 52.795 
13 Dicle Sol Sahil Pompaj Sulaması 52.123 
14 Silopi Ovası Sulaması 32.000 
15 Atatürk Baraj Gölünden Pompaj Sulama 29.529 
16 Koçali Barajı ve HES, Sulama 21.605 
17 Büyükçay Barajı ve HES, Sulama 12.322 
18 Gömikan Barajı ve Sulaması 6.868 
19 Bayramlı Regülatör ve Sulaması 4.730 
20 Kemlim Barajı ve Sulaması 3.088 
21 Seve Barajı Sulaması 1.400 

Tablo 3: 2010 Yılı İtibariyle GAP Kapsamındaki Tasarlanan Sulama Projeleri  
 

 2010 yılı verilerine göre toplam 1.822.000 ha. sulamaya açılacak alanların ancak 
338.525 hektarı (%18.6) sulamaya açılmış, 63.955 hektar (%3.5) inşaatı devam etmekte, geri 
kalanı da planlama safhasında (%77.9) bulunmaktadır (Tablo 3 – Şekil 4). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4: 2010 Yılı İtibariyle GAP Kapsamındaki Sulama Projelerinin Durumu 
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 Sulama projelerinin tamamlanamamasının en önemli sebebi ödenek yetersizliğidir. 
Devlet Su İşleri tarafından yürütülen sulama yatırımları için son 10 yılda talep edilenin çok 
altında (%10 – 15) ödenek sağlanmıştır. Bu durum ekonomik, sosyal ve teknik açıdan 
çözümün zorlaşmasına yol açmıştır. Son tahminler mevcut ödeneklerin, aynı seviyede devam 
etmesi halinde sözü geçen inşatların tamamlanmasının çok uzun yılları alacağını 
göstermektedir. 1999 depremi, yaşanan ekonomik kriz ve Enflasyonla Mücadele Programı 
çerçevesinde yatırımların kısıtlanması, mali kaynak yetersizliği yaratarak programın 
aksamasına sebep olmuştur. Sulama projelerinin 2010 yılına kadar tamamlanması 
hedeflenmişken 2023 yılına kadar uzatılmıştır. Bu arada Birecik ve Karkamış Barajlarında 
olduğu gibi Yaylak Sulaması ve Bozova Pompaj Sulaması I. Kısım inşaatları da dış kredi 
temin edilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. Başlangıçtan beri GAP’ın en önemli 
amaçlarından biri olan sulama ne yazık ki planlandığı tarihte tamamlanamamış, en geniş 
sulama alanına sahip (188.886 ha.) Şanlıurfa’da bile sulamaya açılan alanlar ilde sulanması 
öngörülen alanların (545.561 ha.) sadece %34.6’sını oluşturmaktadır. En az sulama alanına 
sahip (3.689 ha.) Adıyaman’da ise sadece %1.4’lük bir kısmı gerçekleştirilmiştir. Ülke 
genelinde ekonomik olarak sulanabilecek 8.5 milyon tarım alanının 2.9 milyonu sulanmakta 
olup böylelikle sulanabilen alanların oranı %34’e yükselmiştir. Oysa 2010 yılı itibariyle GAP 
kapsamında bu oran sadece %18.6’ya ulaşmıştır. 
 Bir yıllık ortalama yağışın ürün yetiştirilmesine imkan vermediği bölgede hem her yıl 
ürün alabilmek hem iktisadi değeri yüksek (pamuk gibi) ürünleri yetiştirebilmek hem de 
senede iki ürün hasat edebilmek amacıyla yapılması gereken sulama GAP’ın temelini teşkil 
etmekteydi. Her ne kadar bu alanda yapılan çalışmalar istenilen boyutlara ulaşmasa da 
bölgede sulamanın başlamasıyla çevresel bir sorun ortaya çıkmıştır. Buda sulama alanlarının 
artışıyla birlikte gelecekte GAP bölgesini bekleyen en önemli tehlikelerden biri olan 
tuzlanmadır. Bölgede daha önce de var olan bu tehlike giderek daha vahim bir hale gelmeye 
başlamıştır. Özellikle sulamaya ilk açılan Harran (Altınbaşak) Ovası’nda yaklaşık 30.000 
ha.’lık alan bu sebeple üretim dışı kalmıştır. 
 Bölgede sulamanın yaygın olarak karık, tava ve taşırma usulüyle yapılması, tarlalara 
ihtiyacından fazla su verilmesi, sulamalı tarım deneyimi olmayan çiftçilerin yaptığı bilinçsiz 
ve aşırı sulamalar (vahşi sulama), topografya, toprak özellikleri, iklim koşulları ve yetersiz 
drenaj nedeniyle tuzluluk sorununu ortaya çıkarmıştır. Gelecekte bu problemin daha da geniş 
alanlara yayılacağı tahmin edilmektedir. 
 Tuzlanma tehlikesini asgari düzeye indirmek için aşırı ve bilinçsiz su harcanmasını 
engellemek, su ücretlerini artırmak, sulama tekniklerinin öğretilmesi ve drenaj şebekesinin 
mutlaka inşa edilmesi gerekmektedir. Gerekli koruma ve ıslah çalışmaları yapılmadıkça 
tuzlanma önümüzdeki dönemlerde daha da ciddi boyutlara ulaşabilecek, Harran (Altınbaşak)  
Ovası’nda olduğu gibi Ceylan, Suruç, Hilvan ve Bozova’da da aynı problemler ortaya 
çıkabilecektir. 
 2009 yılında ihale edilen ve 2010 yılında çalışmalara başlanan 15.000 hektarlık Harran 
Ovası Kapalı Drenaj Projesi ile planlanan 2.794 km. drenaj borusunun 1.065 km. (%38)’si 
döşenmiş, 222 km. tarla içi yolun 197 km.’si (%89’u) yapılmıştır. Harran Ovası’nda geriye 
kalan 21.000 ha. alanda ise proje ve ihale çalışmaları devam etmektedir (GAP – BKİ, 2011: 
25). 
 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 36       Mayıs – Haziran 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 
 

10 
 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000
da. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Kaynak: TÜİK, 2012. 

Şekil 5: Yıllar İtibariyle Proje Bölgesinde Nadas Alanı Durumu   
 Bölgede her ne kadar sulanan arazi varlığı genişlemiş olsa da proje bölgesinde nadas 
alanları hala olukça geniş bir alan kaplamaktadır. Yağış yetersizliğine bağlı olarak ağırlıkla 
kuru tarımın yapıldığı yerlerde, toprakta su biriktirilmesini amaçlayan nadas tamamiyle 
ortadan kaldırılamayacak olsa da alanı önemli ölçüde daraltılabilecek bir uygulamadır. Şekil 
5’te de görüldüğü gibi proje bölgesinde nadas alanlarının son 15 yıllık seyrinde önemli 
dalgalanmalar gözlenmiş olup 2002 yılında 2.979.190 da.’lık alanıyla en geniş sınırlarına 
ulaşmış, 1997’de de 2.006.010 da.’lık alanla en dar nadas alanı kaydedilmiştir (TÜİK, 2012). 
Sonuç itibariyle proje bölgesinde nadas alanlarının yaklaşık 3 milyon ila 2 milyon dekar 
arasında bir değişim gösterdiğinden bahsedebiliriz. 2009 yılına gelindiğinde en geniş tarım 
alanına sahip Şanlıurfa 1.052.736 da.’lık nadas alanıyla da aynı zamanda bölgenin en geniş 
nadas alanına sahip ili olup onu sırasıyla Mardin (528.458), Diyarbakır (266.260), Gaziantep 
(106.633) ve Batman (66.500 da.) takip etmekte olup diğer illerin nadas alanları daha 
sınırlıdır (TÜİK, 2012). 
 PROJE BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI 
 Türkiye ziraatinin en önemli problemlerinden biri topraksız çiftçiler ile toprak 
mülkiyetinin dağılımının düzensiz olmasıdır. Aynı özellik GAP bölgesi içinde geçerlidir. 
Toprakların dağılımı ve mülkiyet biçimi bakımından geleneksel bir yapıya sahip olup tarım 
alanlarının önemli bir bölümü küçük bir kitlenin elinde toplanmıştır. Bölgede topraksız 
çiftçilerin oranı %50’ye yaklaşmaktadır (Taşlıgil, 2010: 64). Ayrıca çiftçi ailelerinin %53’ü 
toprağın %50’sine sahip, toprağın %51’i ise sadece %7’sinin mülkiyetinde bulunmaktadır 
(TÜİK, 2001). Toprak dağılımındaki bu dengesizlik sosyo-ekonomik problemlerin çözümünü 
zorlaştırmakta ayrıca sulamanın getirdiği nimetlerden de herkesin aynı ölçüde yararlanmasını 
engellemektedir. Bu durumu ortadan kaldırabilmek için kalıcı ve köklü toprak ve tarım 
reformu yapılmalıdır. Projenin bir amacı da bozulmuş olan bu yapıyı kısmen de olsa 
düzeltebilmektir. İşte bu amaçla GAP bölgesinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme 
hizmetleri alanı toplam 2.061.287 ha. olarak belirlenmiştir. GAP Eylem Planı’nda 2005 – 
2012 döneminde 29 proje kapsamında 1.181.393 ha. alanda arazi toplulaştırması ve tarla içi 
geliştirme hizmetlerinin tamamlanması ön görülmüştür.  
 2009 yılında 53 projenin ihalesi yapılmış Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Batman 
illerinde toplam 1.187.000 ha.’da çalışmalar sürdürülmüş, 2010 yılında 22 adet projenin 
ihalesi yapılarak Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Gaziantep illerinde 847.287 ha. alanda 
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çalışmalara başlanmıştır. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü 
alanda toprak etüd ve haritalama çalışmaları tamamlanmış, 3.862 km. tarla içi yol yapılmıştır 
(GAP – BKİ, 2011: 22).  
 Yukarıda sayılan çalışmaların dışında bu konuda yapılması gereken çalışmalar hem 
kanuni açıdan eksiklikler hem de bölge halkının anlaşmaz tutumu dolayısıyla çok yavaş 
ilerlemekte ve daha uzun yıllara yayılacağı tahmin edilmektedir. 

PROJE BÖLGESİNDE HAYVANCILIK 
 Proje bölgesindeki hayvancılık genel olarak meraya dayalı ekstansif hayvancılık 
şeklindedir. Hayvanlar ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde mera alanlarında 
otlatılmakta, kış mevsiminde ahır ve ağıllarda kaba yemlerle (saman) beslenmektedir. Hayvan 
varlığı içinde yerli ırklar hakim olup, birim başına verim oldukça düşüktür. Aynı zamanda 
bölgede hayvancılıkla ilgili işletmelerin önemli bir bölümünün küçük işletme (Aile işletmesi) 
olması, geleneksel bir yapı arz etmesi ve çiftçinin finansal sıkıntı içinde olması üretimi 
artırmada önemli bir engeldir. Ayrıca bölgede yem bitkileri ekim alanı oranı Türkiye 
ortalamasının çok gerisindedir (2009 itibariyle sadece %3.9’u) (TÜİK, 2012). 
 Yukarıda sayılan tüm bu olumsuzluklarla birlikte uygulanan yanlış politikalar, çayır ve 
meraların azaltılması, yaşanan terör olayları sebebiyle bazı meraların kullanılamaması 
bölgede küçümsenmeyecek sayıdaki hayvan varlığında azalmaya sebep olmuştur. Diğer 
taraftan bölgenin coğrafi konumu sınırlardan kaçak hayvan girişini kolaylaştırmakta bunun 
sonucu olarak da zaman zaman hayvan hastalıkları (Sığır vebası, şap gibi) görülmekte, bunlar 
da önemli kayıplar oluşturmaktadır. 
 Son yıllarda tüm Türkiye genelinde olduğu gibi bölgede de hem küçükbaş hem de 
büyükbaş hayvan sayısında önemli azalmalar görülmektedir. Bu durumu rakamlarla ifade 
edecek olursak 1991 yılında 725.270 olan sığır (yerli, kültür, melez) sayısı 2000 yılına kadar 
azalarak 649.080 ve 2009 yılında da 613.500’e; manda 11.008’den 4.935’e; deve de 169’dan 
54’e düşmüştür (Tablo 4) (TÜİK, 2012). 
 Hayvancılık içerisinde bölgede yaygın olan küçükbaş hayvancılıktır. Bölgede hayvan 
varlığındaki azalma küçükbaş hayvancılıkta da görülmektedir (Şekil 5A). 1991’de 5.685.570 
olan koyun sayısı, 2009’da 1 milyonu aşan bir gerilemeyle 4.498.262’ye düşmüştür. Buna 
karşılık bölgede 1997’den önce beslenmeyen merinos koyunu 2000’de 300’e ve 2009’da 
21.733’e yükselmiştir. Keçiye gelince (Kıl ve Ankara keçisi) iki milyona yakın olan toplam 
miktarı (1991’de 1.964.548) neredeyse bir milyona inmiştir. Bu grupta asıl önemli azalma ise 
Ankara keçisinde görülmüştür. Adı geçen tarihlerde 80.531 olan sayısı 12.742’ye kadar 
düşmüştür. Böylece toplam keçi sayısı 1991’de 1.964.548’e, 2000’de 1.309.870 ve 2009’da 
1.124.964’e inmiştir (Taşlıgil, Şahin, 2010: 85). 
 Bölgenin binek hayvanlarındaki azalma diğer gruplara göre daha fazladır. Motorlu 
taşıtların giderek artması böyle bir sonucu hazırlamıştır. Tablo 4’te görüldüğü gibi 1991 
yılında 83.517 olan at varlığı 2009 yılına gelindiğinde %70’ten fazla bir gerilemeyle 22.358’e 
düşmüştür. Benzer gerileme katır ve eşek varlığında da gözlenmekte olup 1991’deki 117.209 
adet eşek 2009’da 21.363’e; 1991’de 37.967 adet olan katır da 2009’a gelindiğinde 10.252’ye 
gerilemiştir (TÜİK, 2012). 
 

Hayvan Cinsi 1991 2000 2009 
Sığır (Yerli) 645.530 451.410 330.724 
Sığır (Melez) 63.705 166.350 216.608 
Sığır (Kültür 16.045 31.320 92.088 
Manda 11.008 43.090 49.035 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 36       Mayıs – Haziran 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 
 

12 
 

 
 

                                           Kaynak: TÜİK, 2012. 
Tablo 4: Yıllar İtibariyle GAP Bölgesi’nin Büyükbaş ve Binek Hayvan Varlığı 

 
 Projenin amaçlarından biri de bitkisel üretimle birlikte hayvancılığı daha iyi hale 
getirmektir. Yapılan münferit çalışmaların dışında (Süt Sığırcılığının Desteklenmesi için 
2009’da çıkartılan Kararname çerçevesinde 83 müracaata gerekli yardım yapılması gibi) proje 
kapsamında hayvancılıkta önemli bir gelişme görülmemiştir. Bölgede yürütülen ıslah 
çalışmalarında başarı sağlanamamış gerek büyükbaş gerekse küçükbaş hayvan varlığının 
genetik yapısında istenilen ölçüde gelişme olmamıştır. Sulama hedeflerine ulaşmadığı için 
bölgede mısır ve bunun gibi yem bitkileri yetiştirilmesinde de artış meydana gelmemiştir.  
 GAP kapsamında hayvanların yüksek verimli ari ırklarla ıslah edileceği, besi 
hayvancılığı yapılması, sulu koşullarda üretilecek hayvan yemi bitkileri ile hayvan 
yetiştiriciliğinin yapısal dönüşümü gerçekleştirilememiştir. Hayvancılık sektörü için yem 
üretimini özendirici ve teşvik edici önlemler süratle alınmalı, hayvan ıslah çalışmaları 
yaygınlaştırılmalı ve sınırlı sayıdaki sözleşmeli hayvancılık projelerinin sayısı artırılmalıdır. 

Kümes hayvanları üretimi alternatif hayvansal protein kaynağı olarak önemli bir 
potansiyel oluşturmasına rağmen bölgede kümes hayvanları varlığında da azalma olduğu şekil 
5B’de görülmektedir. Et tavuğunda bir artış (193.660’tan 439.480’e) yaşanmışsa da yumurta 
tavuğunda bir milyondan fazla ve bu gruba giren diğer hayvanlarda (ördek, hindi, kaz) kayda 
değer azalmalar görülmektedir. Oysa sadece bölge halkının beslenmesinde değil Ortadoğu 
pazarına yakınlığı, ürünlerin ulaştırma maliyetlerinin azlığı dolayısıyla bölge için kanatlı 
hayvan yetiştiriciliği önemli bir faaliyettir. Bütün bu avantajlar göz önünde bulundurularak 
kümes hayvanları besiciliği mutlaka desteklenmelidir. 

 
  

Deve 169 220 54 
At 83.517 43.250 22.358 
Eşek 117.209 57.330 21.363 
Katır 37.967 17.740 10.252 
TOPLAM  238.693 118.320 53.973 
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GAP’ta mevcut arı kovanı sayısı az olup büyük bir kısmı ilkel kovanlardan 

oluşmaktadır. Bal ve balmumu üretimi ise oldukça düşüktür. Kovan başına bal üretimi 
Türkiye’de 16 kg./koloni iken bölgede 10 kg./koloni düzeyindedir (Koçak, 2006). Bölgede 
arıcılık doğal bitki örtüsünün yüksek yaz sıcaklıkları nedeniyle kuruması ve bölgenin özel 
güvenlik şartlarının gezgin arıcılığa izin vermemesi nedeniyle daha fazla gelişme imkanına 
sahip değildir. Yine de topraksız ve az topraklı çiftçilere ek gelir yaratması açısından bölge 
için önemlidir. Bu yüzden kovan sayısı giderek artmaktadır. 1991 yılında eski ve yeni kovan 
toplamı yalnız 86.808 iken 2008 yılına kadar düzenli denebilecek bir artış seyriyle 19 yıllık 
süreç içerisinde en yüksek değer olan 348.541’e ulaşmış, 2009’da ciddi bir gerilemeyle 
252.592’ye inmiş bulunmaktadır (Şekil 5D). 

Bölgedeki arıcılığa bağlı olarak bal üretimi de yıldan yıla artış göstermiştir. 2009 
yılına gelindiğinde toplam 3.238,075 ton bal ve 189,510 ton balmumu üretimi 
gerçekleşmiştir. Aynı yıl itibariyle bal üretiminin iller bazındaki durumuna baktığımızda 
1.119,338 ton ile Diyarbakır en fazla bal üreten il olup sırasıyla Adıyaman (540,918), Siirt 
(377,118), Mardin (369,066), Şanlıurfa (304,270) ve Batman (264,816 ton) gelmektedir 
(TÜİK, 2012). Proje bölgesinin diğer illerindeki bal üretimi ise kayda değer seviyede değildir. 
 Arıcılık az sermayeli ekonomik bir faaliyettir. İşlenmeyen tarımsal arazilerin 
değerlendirilmesi açısından desteklenmesi, bölgedeki geleneksel arıcılığın yerine modern 
kovanlarda yapılır hale getirilmesi, arıcılığa danışmanlık yapacak kurum ve sivil toplum 
örgütlerinin kurularak alternatif geçim kaynağı haline getirilmesi gerekmektedir. Oysa GAP 
kapsamında organik bal üretimi için kovan dağıtılmasının dışında bu konuyla ilgili önemli bir 
uygulama bulunmamaktadır. 
 Bölgedeki su ürünleri üretim durumuna baktığımızda, baraj gölleri daha önce sadece 
akarsularda yapılan balıkçılığa yeni bir potansiyel oluşturmuştur. Bunlardan en önemli 
çalışma Atatürk Barajı’nda DSİ Genel Müdürlüğünce yapılmış ve olumlu sonuçları 2007 
yılından itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır. Bölgede su ürünleri miktarı 5.271 tona 
ulaşmıştır (Şekil 5C). Bu miktarın 1.390 tonu avlanan, 3.881 tonu ise yetiştirilen (kültür 
balıkları) balıklardan oluşmaktadır (TÜİK, 2012). Avlanan balıklar içinde en fazla sazan, 
kültür balıkçılığında ise alabalık yer almaktadır. 

Yapılacak desteklerle gelecekte bölge halkının protein ihtiyacının bir bölümünün bu 
yolla karşılanabileceği tahmin edilmektedir. Bunun için kredi, eğitim ve kooperatif 
çalışmalarına hız verilmelidir. Nitekim proje bölgesinde balıkçılık diğer hayvancılık 
faaliyetlerinin aksine özellikle 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren en istikrarlı ve hızlı 
artışı gösteren sektördür. 

Son olarak bölgedeki diğer bir faaliyette ipekböcekçiliğidir. 1994 yılında proje 
bölgesinde 27 köyde toplam 553 hane, 1.110 kutudan toplam 27 ton yaş ipek kozası elde 
etmiş bu değer 2004 yılında 34,94 tona yükselmiştir. 2009’a gelindiğinde bölgede 26 köyde, 
736 haneden, 2.361 kutu açılmış ve 47,10 ton yaş ipek kozası elde edilmiş olup bu değerle 
Türkiye toplam yaş koza üretiminin %34.5’i gibi önemli bir kısmını bölge sağlamaktadır 
(TÜİK, 2012). Yaş kozanın tamamına yakını Diyarbakır’da gerçekleşmekte olup üretim 
bakımından 46,7 ton ile Kulp ilçesi bu faaliyet açısından önemli bir merkez olarak karşımıza 
çıkmaktadır. İpekböcekçiliği de arıcılıktaki gibi ciddi yatırım masrafı gerektirmeksizin 
çiftçiye ek bir gelir sağlayacak önemli bir faaliyet olup bu kapsamda proje bünyesinde dikkat 
çekilmesi gereken bir hayvansal üretim biçimidir. 
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PROJE BÖLGESİNDE SANAYİ 
 GAP bölgesi Doğu Anadolu ile birlikte Türkiye’nin sanayide en geri kalmış 
bölgesidir. Bölgenin gerek fiziki gerekse beşeri özellikleri uzun yıllar sanayileşmesine imkan 
vermemiştir. Planlı Kalkına Dönemi’nden itibaren alınan tedbirler çeşitli sebeplerden ötürü 
sonuç vermeyince bugünkü tablo ortaya çıkmıştır. 

GAP ile birlikte bölgeye birtakım yatırımlar başlamışsa da özellikle terör, planların 
uygulanmasını güçleştirmiştir. Bugün bölgede sanayi denilince akla tarıma dayalı sanayiler 
(Gıda, içki, deri, tütün, dokuma, giyim eşyası) bunların başında da tekstil sanayi (3/4’ü) 
gelmektedir. Sanayinin bir diğer özelliği de var olanların belirli yerlerde toplanmış olmasıdır. 
GAP Master Planı’nda “Kırık Gelişme Aksı” olarak tanımlanan Gaziantep – Şanlıurfa – 
Diyarbakır esas gelişme ekseni olarak görülmüştür. Söz konusu bu merkezlerden Gaziantep, 
Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın imalat sanayi içindeki payı %80’i aşmaktadır. Gaziantep ise 
bölgedeki sanayinin yarısından fazlasına (%52.3) sahiptir.  

Ülkemizde ekonomik kalkınmanın tüm bölgelere dengeli dağılımı ve bölgeler 
arasındaki sosyal, ekonomik ve tabi dengesizlikleri dikkate alarak sanayileşmenin 
sağlanmasında organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin kurulması ulusal politika 
olarak uygulanmaktadır. Bu politika çerçevesinde GAP bölgesinde O.S.B. alanları tesis 
edilecek yerleşmeler belirlenmiştir. Proje kapsamında bölgede 14 organize sanayi bölgesi, 10 
küçük sanayi sitesi ve 1.225 KOBİ’nin desteklenmesi yer almıştır. 

İller Üretimdeki Firma Sayısı OSB Çalışan Kişi 
Adıyaman 15 3.254 
Batman 20 817 
Diyarbakır 68 350 

Gaziantep

1. Etap 82 16.000 
2. Etap 120 27.800 
3. Etap 92 18.200 
4. Etap 12 8.800 

Kilis 26 550 
Mardin 51 4.000 
Siirt 2 45 

Şanlıurfa Merkez 1 45 - 
Merkez 2 1 200 

TOPLAM 534 80.016 
                            Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2011. 

Tablo 5: GAP Eylem Planı Kapsamında Tasarlanan OSB Firma ve Çalışan Sayısı 
Hedeflenen 14 sanayi bölgesinden önce 12 tanesi tamamlanmıştır. Tablo 5’te 

görüldüğü gibi bunlardan 4 tanesi Gaziantep ilinde bulunmaktadır. Geriye kalanlardan Nizip 
ve Şırnak’takilerin inşaatı 2008’de tamamlanmıştır. İhtiyaca kafi gelmeyince daha sonra 
bunlara yenileri ilave edilmiştir. İnşaatı devam edenler ile faaliyete geçenler tablo 6’da 
gösterilmiştir. 

İller Proje Yeri Üretimdeki Firma OSB’de Çalışan Kişi 

Adıyaman 

Merkez 1 700 
Besni 2 530 
Gölbaşı - 30 
Kahta - - 

Batman Tevsii - - 
Diyarbakır Merkez - - 
Gaziantep Merkez - - 
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Kilis Merkez - - 
Mardin Merkez - - 

Şanlıurfa Birecik - - 
Merkez 2 - - 

Şırnak Cizre - - 
TOPLAM 12 3 1.260 

                             Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2011. 
Tablo 6: İnşaatı Devam Eden ve Yeni Biten Organize Sanayi Bölgeleri ve Çalışan Sayısı 
GAP bölgesinde devam eden OSB projeleri ise Adıyaman (Merkez’e ilave, Gölbaşı, 

Besni, Kahta), Batman (Tevsii), Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa (Birecik)’dır. Bu 
çalışmalarla bölgede 2002 yılında 1.102 olan işletme sayısı 2005’te 1.739 ve 2009’da 2.083’e, 
istihdam edilen kişi sayısı ise 39.102’den 73.601’e ve daha sonra da 86.641’e yükselmiş 
bulunmaktadır. 

Başlangıçta 10 küçük sanayi sitesi sayısı daha sonra 32’ye çıkartılmış, büyük bir kısmı 
tamamlanmış bazılarının projeleri yapılmış bazılarının da altyapı çalışmaları sürmektedir. Bu 
sanayi siteleri Adıyaman (Merkez, Gölbaşı, Besni), Batman (Merkez’e ek), Diyarbakır 
(Bismil, Merkez, Merkez Oto Tamirciler III. Bölüm, Merkez Marangoz, Ergani, Silvan), 
Gaziantep (Merkez I., II., III. Bölüm, Merkez Ayakkabıcılar, Merkez 25 Aralık, Islahiye, 
Nizip I., II. Bölüm, Oğuzeli, Nurdağı), Kilis, Mardin (Kızıltepe, Nusaybin, Merkez), Siirt 
(Merkez), Şanlıurfa (Merkez I., II., Siverek, Suruç, Birecik, Fırat), Şırnak (Merkez) illerinde 
ve Diyarbakır’da 1.539, Gaziantep’te 4.201, Şanlıurfa’da 1.392, Adıyaman’da 668, Mardin’de 
544, Batman’da 400, Kilis’te 250, Siirt’te 128 ve Şırnak’ta 100 olmak üzere toplam 9.237 
adet işyeri yapılmıştır. Ayrıca Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şırnak’ta devam etmekte olan 
KSS’de toplam 380 işyeri bulunmaktadır (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2011). 

GAP Eylem Planı’nda 1.225 KOBİ’nin desteklenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda 
rekabete dayalı hibe programları aracılığıyla seçilen projelere destek sağlanmaktadır. GAP 
Eylem Planı’nda destek kredisi alan işletme sayısı Gaziantep 375, Diyarbakır 250, Şanlıurfa 
250, Mardin 125, Adıyaman 75, Kilis 45, Şırnak 38, Siirt 37 ve Batman’da 30, olmak üzere 
toplamda 1.225’tir. 

 Adıyaman Batman Diyarbakır Kilis Mardin Siirt Şanlıurfa Gaziantep Şırnak TOPLAM 
Gıda 58 25 46 32 32 20 90 212 6 521 
Tekstil ve 
Deri 123 14 62 3 9 2 189 526 1 929 
Kimya Petrol 
Plastik 14 17 17 7 13 2 38 117 6 231 
Taş ve 
Toprağa 
Dayalı 

8 15 75 3 3 9 14 36 8 171 

Makine 
Metal 10 4 21 1 2 6 29 108 3 184 
Orman ve 
Kağıt 
Ürünleri 

3 4 6 1 2 2 - 29 - 47 

TOPLAM 216 79 227 47 61 41 360 1.028 24 2.083 
     Kaynak: GAP’ta İmalat Sanayi 2009 Durum Raporu, 2011. 

Tablo 7: 2009 Yılı GAP Bölgesi İmalat Sanayi Tesisleri Sayısının İllere Göre Dağılımı 
Projeden önce bölgede fabrika ve çalışan işçi sayısı ile sağlanan gelirin çok düşük 

olduğu sanayinin bölgede yavaş bir gelişiminden söz edilebilir. 2009 yılı mevcut tesislerin 
sanayi kollarına göre dağılışında da toplam 2.083 tesisin %45’i deri ve tekstil, %25’i gıda, 
%11’i kimya – petrol – plastik, %9’u makine – metal, %8’i taş ve toprağa dayalı, %2’sini de 
orman ve kağıt ürünleri oluşturmaktadır (Tablo 7). 
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İşsizlik oranının yüksek olduğu ve bu yüzden bölge dışına büyük ölçüde göç veren 
proje bölgesinin daha önce alınan tedbirlerin yanında GAP ile sanayinin gelişmesi için altyapı 
yatırımları gerçekleştirilmiş ancak sermayenin az, iş güvenliğinin olmaması ve halkın alım 
gücünün azlığı istenilen gelişmeye izin vermemiştir. Sadece kalkınmada öncelikli iller 
statüsüne alınan Gaziantep hızla sanayileşmiş ve bugünkü durumuna gelmiştir. Bölgede 
sanayinin gelişmesi için daha başka yapıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

PROJE BÖLGESİNDE TURİZM 
Projede bölgenin turizm potansiyelini ortaya çıkartmak adına bölgenin zengin kültür 

ve tarihi mirasının korunması, tanıtılması, turizme açılmasına yönelik altyapı çalışmalarının 
hazırlanması ve turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi (İnanç, fuar, kongre, termal, ekoturizm 
gibi) hedeflenmiştir. Bölgenin bir bölümü Paleolitik’ten günümüze kadar kesintisiz yerleşim 
alanı olup birçok uygarlığın izlerini taşımaktadır. Arkeolojik, tarihsel, kültürel açıdan çok 
zengin olan bölge ne yazık ki çok yakın bir tarihe kadar bu avantajını değerlendirememiştir. 
Türkiye’de öne çıkan deniz turizmi merkezlerine uzak oluşu, sermayenin sınırlı ve 
asayişsizlik turizmin gelişmesini engellemiş ve bölge turizmden önemli bir pay alamamıştır. 
Bölgenin turizm zenginliklerini kısaca özetlersek: 

Diyarbakır’ın Çayönü’nde, Şanlıurfa’nın Göbeklitepe’de yapılan kazılarda 
Paleoloitik’e kadar inilmiş ve çeşitli medeniyetlere ait zengin bir miras günümüze taşınmıştır. 

Son yıllarda öne çıkan inanç turizmiyle ilgili eserlerin başında Eyüp Peygamber’in 
Türbesi, Sabır Mağarası, Hz. İbrahim’in Balıklı Göl’ü, Şuayp, Yakup ve Musa 
Peygamberlerin yaşadığı alanlar, camiler, kiliseler (Özellikle Meryem Ana Süryani Kadim 
Kilisesi, Surp Gregos vb.), manastırlar ve türbeler (Rahime Hatun gibi) gelmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2: Göbeklitepe (Şanlıurfa) Kazı Alanından Bir Görünüm 
Termal turizmle ilgili olarak proje bölgesinin termal kaynakları arasında; 

Adıyaman’da Besni – Tilek Kaplıcaları, Rötikan, Bistikal, Bigar Madensuları; Gaziantep – 
Kartalköy içmeleri; Mardin – Germav Ilısu kaynağı; Siirt – Billoris sıcak su kaynakları 
bulunmaktadır. Mardin – Germav, Batman –Taşlıdere’de Holi Kaplıcaları kullanılmaktadır. 
Bölgenin en önemli ve en tanınan kaynağı ise Diyarbakır – Çermik’tir. Birçok pansiyon, 
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kaplıca tesisleri ile “Dicle Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi” olarak 
yararlanılmaktadır. Şanlıurfa – Karaali kaplıcası daha öncekilere ilave olarak 2000 yılında 54 
daireden oluşan apart oteli dışında diğer sayılanlarda nitelikli tesisler yoktur (Şahin, 2011: 
513). Sağlık turizmi açısından önemli olan bu merkezlerin daha iyi tesislere kavuşturulması 
kaynakların çevresinde yeni bir geçim kaynağı oluşturacaktır. 

GAP kapsamında Şanlıurfa Valiliği tarafından Karacadağ’da kayak pistleri 
düzenlenerek kış sporları merkezi kurulmuş bir kafeterya ve hizmet evinden oluşan tesis 
kasım ayından itibaren 4 aylık kayak sezonu boyunca kullanılmaktadır. Modernizasyonun 
sağlanması kayak parkurlarının geliştirilmesi ve kayak tesislerinin yapılması ile kış turizmi 
kapsamında daha faal kullanılabilir. 

 
İller Sivil Mimarlık Kalıntılar Dinsel Yapılar Anıt ve Abideler Doğal Varlıklar
Adıyaman 9 22 45 2 2 
Batman 8 5 31 - 2 
Diyarbakır 476 6 126 - 4 
Gaziantep 783 5 64 2 5 
Kilis 228 1 28 2 3 
Mardin 709 6 126 - 26 
Siirt 21 1 44 - 1 
Şanlıurfa  699 8 95 1 4 
Şırnak 11 3 22 - 1 
TOPLAM 2.944 57 581 7 48 

 Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011. 
Tablo 8: Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından İllere Göre Tescillenen Eser Sayısı 

Tarih ve kültür varlıkları açısından zengin olan bölgede 2009 yılında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından 2.944 sivil mimarlık ve 581 adet dini mimarlık örneği tescillenmiştir. 
Ayrıca çok sayıda anıt ve abideler, kalıntılar ve doğal varlıklar bulunmaktadır. Gaziantep 783 
sivil mimari eser ile ilk sırada yer alır. Mardin (126) ve Diyarbakır’da (126) tescilli dini 
mimarlık örnekleri açısından Gaziantep’i takip etmektedir (Tablo 8). 

İller 
SİT ALANLARI 

Arkeolojik Kentsel Doğal Tarihi Kentsel 
Arkeolojik 

Arkeolojik 
ve Doğal TOPLAM

Adıyaman 102 - 4 - - - 106 
Batman 12 - - - - - 12 
Diyarbakır 142 1 2 - - 2 147 
Gaziantep 213 1 1 - - - 215 
Kilis 27 1 - - - - 28 
Mardin 108 4 2 - - - 114 
Siirt 17 - - - - - 17 
Şanlıurfa  373 4 2 1 3 1 384 
Şırnak 3 - - - - - 3 
TOPLAM 997 11 11 1 3 3 1.026 

   Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011. 
Tablo 9: 2010 Yılı İtibariyle GAP Bölgesi’nin İller Bazıda Sit Alanları 

Kültür varlıklarını daha iyi koruyabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
sit alanları ilan edilmeye başlanmıştır. 2010 yılı sonu itibariyle bölge illeri arasında Şanlıurfa 
(384), Gaziantep (215) ve Diyarbakır (147) illeri sit alanı varlığı bakımından ilk sıralarda yer 
almaktadır (Tablo 9). 
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Proje bölgesi biyolojik çeşitlilik açısından Türkiye’nin diğer bölgelerine göre gizli 
kalmış bir hazine gibidir. Burada 246’sı Türkiye’de, 74’ü ise sadece bu bölgede yaşayan 320 
endemik bitki tespit edilmiştir. Bölge, Birecik’teki kelaynaklar (Geronticus eremita), 
Ceylanpınar’daki ceylanlar (Gazella Subgutturosa) ve Fırat boyundaki kaplumbağalar dışında 
pek çok kuş, memeli, sürüngen ve kelebeğe ev sahipliği yapar. 2001 – 2002 yılları arasında 
Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı altında yürüttüğü 
“GAP Biyolojik Çeşitlilik Araştırması” Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından az bilinen bu 
bölgesinde 42 sürüngen ve çift yaşamlı türün yaşadığı ve birçok kuşun bu bölgede ürediği 
belirlenmiştir. Çalışmalar sonucunda Harran Kertenkelesi (Acanthodactylus harranensis) yeni 
bir tür olarak kayıtlara geçerken, Bozkır Ötleğeni (Sylvia conspicillata)’nin Türkiye’deki ilk 
üreme alanlarının Karacadağ olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca 2006’da Doğa Derneği 
öncülüğünde hazırlanan “Türkiye Önemli Doğa Alanları” (ÖDA) çalışması sonucunda 
bölgede her biri farklı tür grupları için küresel ve bölgesel öneme sahip 22 ÖDA tespit 
edilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3: Islahiye – Yesemek Açık Hava Müzesinden Bir Görünüm (Gaziantep) 
 
Bölgenin diğer turizm zenginliklerini milli parklar ve koruma alanları teşkil 

etmektedir. Bu gruba Nemrut Dağı Milli Parkı (Adıyaman), Tek Tek Dağları Milli Parkı 
(Şanlıurfa), Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (Şanlıurfa), büyük bölümü sular 
altında kalan Halfeti, Ilısu Barajı ile sular altında kalacak Hasankeyf örnek olarak verilebilir. 

Turizm zenginliklerine proje kapsamında bölgede yapılan barajlarda katılabilir. Zira 
bu barajlarda sportif olta balıkçılığı da dahil olmak üzere çeşitli su sporları (kano, su kayağı 
vb.) yapılabilmektedir. Örneğin; Atatürk Barajı’nda yılda bir kere su sporları şenlikleri 
yapılmaya başlanmıştır. Diğer barajlarda da bu sporların altyapısının oluşturulması turizmin 
geleceği için önemlidir.  

Kısaca yukarıda saydığımız zenginliklerden daha iyi yararlanabilmek için GAP 
kapsamında birçok plan ve program yapılmıştır. Bunlardan “GAP Bölgesel Kültürel Miras 
Programı”nın 3 ana hedefi vardır: 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 36       Mayıs – Haziran 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 
 

20 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Yabancı Turist 67006 48807 63174 74234 61598 86805 85774 99039

Yerli Turist 723328 731108 718369 693995 901333 1317274 1251443 1262429
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A. GAP kültürel mirası geliştirme girişimleri ile bölgede yaşayan insanların ekonomik 
ve sosyal koşullarını iyileştirmek. 

B. Bölgedeki kültürel miras ve turizmin sürdürebilir gelişimini sağlamak için bir 
eylem planı (Kültürel Miras Hibe Planı) hazırlanmasına yardımcı olmak. 

C. A.B. uygulamaları doğrultusunda Kültürel Mirası Geliştirme Eylem Planı’nın 
hazırlanmasına yardımcı olmak. A.B. standartlarına uygun bir kültürel mirasın geliştirilmesi 
ile ulusal ve bölgesel kapasitenin arttırılması hedeflenmektedir. Bu programla 2003 yılında 37 
proje devreye girmiş ve 4 yıl sürmüştür. 

Bu kararlar çerçevesinde GAP Eylem Planı (2008 – 2012) hazırlanmış ve toplam 73 
eski eserin onarılması öngörülmüş, 2008 – 2009’da 25 eserin onarımı yapılmıştır. 2010’da 57 
eserin onarımının yapılması planlanmış, bunlardan 30’unun ihalesi yapılmıştır. 

Eylem Planı dahilinde kültürel varlıkların korunması ile 4 cazibe merkezinin 
oluşturulması planlanmışsa da bu konuda önemli bir çalışma henüz gündemde değildir. 

Projeyle birlikte bölgede turizm açısından önemli çalışmalar yapılmıştır. Bölgenin 
turizm potansiyeli ortaya çıkartılmış ve “GAP Turizmi” adı altında bölgeye yapılan seyahatler 
ve turist sayısında genel olarak bir artmış yaşanmıştır. 
                  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011. 

Şekil 7: GAP Bölgesinin Yıllar İtibariyle Turist Sayısı 
Şekil 7’de de görüldüğü gibi 2002’de toplam 790.334 olan turist sayısı 2009’da 

1.361.468’e yükselmişse de, bu Türkiye toplamı içinde önemsiz sayılabilecek bir değerdir 
(%5.1). Bölgenin turist sayısının Türkiye geneline göre düşük olması turizm potansiyelinin 
yeterince kullanılmadığını göstermektedir. Özellikle yabancı turist sayısı hala azdır. Bölgenin 
turizm altyapısının süratle geliştirilmesi ve bölgenin tanıtımının yapılmasına ihtiyaç vardır. 
Yabancı turist durumuna baktığımızda 2002 yılında 67.006 iken bu değer 2009 yılına 
gelindiğinde 99.039’a yükselmiş ancak yabancı turist oranı hala çok düşük seviyelerdedir 
(2002’de %8.4; 2009’da %7.2) (Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İstatistikleri, 2011). 

2009 yılı itibariyle Turist sayısının illere göre dağılımına gelince 532.056 ile 
Diyarbakır ilk sırada yer almaktadır (Şekil 8). Bunun 510.986’sı yerli, 21.070’i de yabancı 
turistlerden oluşmaktadır. İkinci sırada 340.661 turist ile Gaziantep gelmekte olup bu değerin 
303.440’ı yerli, 37.221’i yabancı turistlerdir. Gaziantep proje bölgesi dahilinde yabancı 
turistlerin en fazla ziyaret ettiği ildir. 12.693’ü yabancı, 174.088’i yerli olmak üzere toplam 
186.781 turisti ile üçüncü sırada Şanlıurfa yer almaktadır. Bu üç ilimizi sırasıyla Mardin 
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Bölge turizmi için yapılacak çalışmalar oldukça fazladır. Proje kapsamında turizm çok 
alt sıralarda kalmış ve yavaş yavaş gelişmeye başlamıştır. Bu konuda kat edilmesi gereken 
çok uzun bir mesafe bulunmaktadır. 

PROJE BÖLGESİNDE ULAŞIM 
 GAP bölgesinde daha önce planlanmış olan Gaziantep – Şanlıurfa otoyolu (137 km.’si 
Gaziantep, 146 km.’si Şanlıurfa olmak üzere toplam 283 km.) trafiğe açılmıştır. GAP Eylem 
Planı döneminde 833 km.’si bölünmüş 1.466 km. il ve devlet yolu yapılmıştır. 
 Bölgede demiryolunu canlandırmak için gar binası restorasyonu tamamlanmış, gar 
sahasındaki mayınlar temizlenerek Çobanbey Sınır Kapısı açılmış ve Gaziantep – Halep 
arasında yolcu tren seferleri yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep ve 
Kahramanmaraş sınırları içinde 122 km.’lik hat yenilenmiştir. 
 Ulaşımda en büyük atılım havayollarında gerçekleşmiştir. Adıyaman, Batman, 
Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Mardin havaalanlarına ilave olarak Şanlıurfa’nın kuzeyinde 
Taşdağı mevkiinde “GAP Uluslararası Havalimanı” hizmete açılmıştır. Şırnak Havalimanı 
inşaatına da 2010 yılında başlanmıştır. 
 Sonuç olarak ulaşım konusunda bölgede hedeflenen projelerin birçoğu 
tamamlanmıştır. 

PROJE KAPSAMINDA BÖLGEDE YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR 
 1-) GAP Bölgesi Halk Sağlığı Projesi kapsamında iki alt projeden biri olan Diyarbakır 
ve Batman illerinde sıtma kontrol çalışmaları güçlendirilmesi projesi 2005 yılında bitmiştir 
(GAP – BKİ, 2011, 55). 
 2-) 2003 – 2010 yılları arasında 47.692 konut planlanmış olup tamamlanan konut 
sayısı 27.090’ı bulmuştur (GAP – BKİ, 2011, 53). TOKİ 20.602 konutu projesine almış, 
bunlardan 9.108’i uygulamada, 11.494’ü planlama aşamasındadır.  
 3-) Sosyal Eylem Planı çerçevesinde GAP bölgesinde yatırım yapmak isteyen yerli ve 
yabancı yatırımcıya danışmanlık hizmeti vermek amacıyla Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, 
Mardin ve Şanlıurfa’da Girişimci Destekleme ve Yönlendirme Merkezleri (GİDEM) 
açılmıştır. 
 4-) Bölgede kadın statüsünün yükseltilmesi ve kalkınma sürecine entegrasyonu 
amacıyla Mardin (5), Şırnak (5), Siirt (4), Şanlıurfa (3), Batman (2), Adıyaman (1), Gaziantep 
(1) ve Kilis (1) illerinde toplam 22 adet Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) kurulmuştur. 
 5-) 2008 – 2010 döneminde GAP illerinde 6.101 ha. alanda ağaçlandırma, 21.060 ha. 
alanda rehabilitasyon, 18.748 ha. alanda erozyon kontrolü, 450 ha. alanda mera ıslahı 
çalışması yapılmış ve 28.772.000 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir. Eylem Planı’nda 
öngörülen 48.050 ha. alanın 27.459 hektarı tamamlanmış ve %57 düzeyinde fiziki 
gerçekleşme sağlanmış, fidan üretimindeki gerçekleşme oranı ise %71 civarında olmuştur. 
 6-) GAP Eylem Planı’nda bütün eğitim kademelerinin fiziki ve beşeri altyapısı 
geliştirilecek ve okullaşma oranı; okul öncesi eğitimde %23’tem %50’ye; ilköğretimde 
%94’ten %100’e; ortaöğretimde %58’den %90’a çıkartılması planlanmış bu alanda yatırımlar 
sürmekte, çalışmalar sonucu 2009 – 2010 döneminde okul öncesinde %37.56’ya, 
ilköğretimde %97.11’e, ortaöğretimde de %45.20’ye çıkartılmıştır. Böylece okullaşma 
oranında hatırı sayılır bir gelişme kaydedilmiştir. Eylem Planı’nda ilköğretimde yapılması 
öngörülen derslik (8.699) sayısının %33’ü (2.883) gerçekleştirilmiştir. Ortaöğretimde ise 
planlanan 2.930 derslikten %44.8’i tamamlanmış, 1.263’ünün yapımı devam etmektedir. 
Ayrıca 7.000 öğrenci kapasiteli 7 adet öğrenci yurdu yapılmakta olup, yenilerinin de ihalesi 
yapılmıştır. 
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7-) Proje kapsamında sağlık göstergelerinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerini 
iyileştirmek ve bölgenin temel sağlık göstergelerini ülke ortalamasına yaklaştırmak 
hedeflenmiştir. 2008 yılında 10.000 kişiye düşen yatak sayısı Türkiye genelinde 262, GAP 
bölgesinde ise 160’tır. Bölgede kişi başına düşen yatak sayısı itibariyle Şanlıurfa (123) en 
kötü durumdadır. Diyarbakır 223 ile Güneydoğu Anadolu ortalamasının üzerinde olmasına 
rağmen Türkiye değerine göre oldukça düşüktür. Diğer illerin değerleri adı geçen iki ilin 
arasında bulunmaktadır (Anonim, 2010: 48). Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için 
bölgede 3.098 adet yatak kapasitesi olan hastaneler, 12 sağlık ocağı, 14 aile sağlığı, 5 adet 
ağız ve diş sağlığı merkezlerinin inşaatları devam etmektedir. 

8-) Çok tartışılan Ilısu Projesi’nin kredi anlaşması 27.01.2010 tarihinde yürürlüğe 
girmiş ve inşaatına başlanmıştır.  

9-) Projede içme suyu, atık su ve katı atık altyapısının geliştirilmesi planlanmıştır. Bu 
amaçla bölgedeki birçok yerleşmenin su ihtiyacı sağlanmış olup 7 belediyede içme ve 
kullanma suyu arıtma tesisi yapılmıştır. Bunlar; Gaziantep (2), Diyarbakır (1), Kilis (1), 
Mardin (1), Şanlıurfa (1), Şırnak (1)’tır. 

10-) GAP bölgesinde Mardin ve Gaziantep olmak üzere iki serbest bölge kurulmuştur. 
2010 yılı sonu itibariyle Mardin Serbest Bölgesi’nde 6.9 milyon, Gaziantep Serbest 
Bölgesi’nde de 128.9 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleşmiştir. 

PROJE KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKLİ ÇALIŞMALAR 
 Güneydoğu Anadolu Projesi, başlangıçta sulama ve enerji projesi olsa da daha sonra 
bölgede kültürel ve sosyal dönüşümü gerçekleştirecek bir yapısal geliştirme projesi haline 
getirilmiştir. Proje kapsamında bugüne kadar yapılması gereken arazilerin sulanması, tarım, 
hayvancılık, istihdam, eğitim, altyapı, sağlık, çevre, kültür, yerel hammadde kullanarak sanayi 
yatırımları gibi entegre projenin bütününü oluşturan kısımlar planlamanın gerisinde kalmıştır. 
Projeden beklenen sonucun elde edilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaları kısaca 
özetlersek: 
 GAP’ta sulama alanlarını genişleterek tarımsal gelir artışı hedeflenmiştir. Oysa 2012 
yılına gelindiğinde bu hedefin çok gerisinde kalınmıştır. Bu yüzden sulama çalışmalarına hız 
verilmesi ve bir an önce tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca sulamaya açılan alanlarda 
çiftçi yoğun bir şekilde eğitilmelidir. Sulama ile birlikte drenaj çalışmaları da 
tamamlanmalıdır. Aksi takdirde sulama konusunda yeterli tecrübesi olmayan çiftçilerin 
eğitimsizliği ile topraklarda aşırı sulama ve drenaj eksikliği birleşince daha öncede 
bahsedildiği gibi tuzlanma meydana gelebilecektir. 
 Arazi düzenleme ve toplulaştırma çalışmaları ile tarla içi hizmetlerin geliştirilmesi 
sulama projesinden beklenen faydayı artıracaktır. Tüm Türkiye’de ve proje bölgesinde 
bozulmuş olan mülkiyet sistemi ve tarımsal yapıyı düzeltmek için tarım ve toprak reformu 
çalışmalarına hız verilmesi gerekmektedir. 

Arazi toplulaştırma projelerinin sulama şebekesi ihalesinden önce tamamlanması ve 
sulama projelerinin toplulaştırma planına uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bunun 
için bütçeden ayrılan payın artırılması yanında mevzuatla ilgili çözümlere de ihtiyaç vardır. 
“3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu” kapsamında 
Şanlıurfa ili 1986 yılında uygulama bölgesi ilan edilmiş olup sadece 170.000 ha.’lık bir 
alanda gerçekleştirilmiş, diğer bölgelerde ise önemli bir çalışma yapılmamıştır. Tarım 
alanlarının önemli bir bölümü küçük bir kitlenin elinde toplanmış olup çiftçilerin %50’ye 
yakını topraksızdır. Tarım sektöründe ekonomik işletme büyüklüğüne dönük proje 
çalışmalarına önem verilmesi gerekmektedir. Toplam işletme sayısının %o9’unu oluşturan 50 
hektardan büyük işletmeler bölgede işlenen toprağın %29’unu elinde bulundurur (Demir, 
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2003: 197). Geri kalan topraklar bir aileyi geçindiremeyecek kadar küçük olduğundan kırdan 
şehre göçü hızlandırmaktadır. Toprak dağılımındaki bu dengesizlikler düzeltilmeden 
yapılacak sulama, toprak tesviyesi, toplulaştırma, ürün deseni planlaması gibi çalışmalardan 
herkes aynı oranda faydalanamayacaktır. Bu yüzden bölgede köklü ve kalıcı tarım reformu 
çalışmalarına hız verilmelidir. 
 Hayvancılık teşvik edilmeli, eğitim ve sağlık hizmetleri, ulaşım, organize sanayi 
bölgeleri projeleri bir an önce tamamlanmalıdır. Özellikle büyük bir turizm potansiyeline 
sahip bölgede bu alandaki eksiklikler iyi bir şekilde tespit edilerek gerekli altyapı 
çalışmalarına öncelik verilmelidir. 
 Bölgeye yapılan yatırımlardan elde edilecek karların bölge kalkınması ve yeni 
yatırımlarda yöre halkının kara ortak edilecek şirket ortaklıkları veya kooperatif tipi 
kuruluşlara öncelik verilmelidir. Ayrıca tarımsal örgütlenme özendirilmelidir. Organik tarım 
faaliyetleri yaygınlaştırılmalı, mayınlı araziler temizlenerek tarıma kazandırılmalıdır.  
 Bölgede işsizlik büyük boyutlardadır. Kırsal alanlardaki problemlerden dolayı 
şehirlere yığılan ve herhangi bir becerisi olmayan kişilere kendi işlerini kurmalarına yönelik 
eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmelidir.  
 Hidroelektrik dışında yenilenebilir enerji kaynaklarından (Rüzgar, güneş gibi) 
yararlanmak için çalışmalar yapılmalıdır. 
 SONUÇ 
 Güneydoğu Anadolu Projesi, bölgenin sosyo – ekonomik düzeyini yükseltmek, 
bölgeler arası eşitsizliği gidermek, ulusal kalkındırmayı hızlandırmak amacıyla hazırlanmıştır. 
Zengin toprak, su ve insan potansiyelinin etkin kullanımı ile bölge halkının hayat standardı, 
gelir düzeyi, istihdam olanakları artarken Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına büyük katkıda 
bulunacaktır. 
 Proje Türkiye’nin uygulamaya koyduğu en büyük, dünyanın da sayılı projelerinden 
biridir. Tarım alanında GAP’tan beklenen sonucun elde edilmesi uygun sulama yöntemleri, 
sulamaya açılacak alanların iyi değerlendirilmesi, bölgede nadasın kaldırılmasıyla senede 2 
ürünün alınmasına bağlıdır. Projenin başarısını orta ve uzun dönemde üreticilerin eğitim ve 
yayım hizmetleri, yenilikleri benimseme derecesi de önemli ölçüde etkileyecektir. Son 
dönemde dünyada yaşanan kuraklık nedeniyle gıda arzında azalma ve buna bağlı olarak 
fiyatlardaki artış tarımsal ve hayvansal üretimin ne denli önemli olduğunu göz önüne 
sermiştir. Son yıllarda Körfez ülkeleri ve İsrail’in bölgede tarım arazisi satın alma veya uzun 
süreli kiralama girişimleri dikkat çekicidir. 
 Türkiye’de 1995 – 2001 yılları başında yaşanan ekonomik krizler ve artan kamu 
kesimi finansal sorunları nedeniyle plan hedeflerinde önemli sapmalar olmuştur. Bütçeden 
yatırımlara ayrılacak para hedeflenen seviyede gerçekleşmemiştir. GAP yatırım ödeneklerinin 
genel olarak aldığı payın faaliyete geçtiği dönemden günümüze kadar inişli çıkışlı bir seyir 
izlediği görülmektedir. Buna göre ulusal bütçeden en fazla pay aldığı dönem %8.5’tir. Bölge 
nüfusunun kalabalık ve bölgenin gelişmişlik boyutu da katılırsa bütçeden bölgeye ayrılan 
payın çok düşük olduğu anlaşılmaktadır.  
 Rakamlar bölgede tarımsal yapının ağırlığını koruduğu, sanayide çalışanların toplam 
çalışanlar arasında oranının çok az olduğunu göstermektedir. Bunun tek istisnası 
Gaziantep’tir. Son 25 yıllık süreçte bölgede yaşanan terör olayları sanayi yatırımlarını 
zorlaştırmış, planlamaların iç desteklerden yoksun kalması özel sektör yatırımlarının daha 
fazla batıya yönelmesine sebep olmuştur. Oysa planda tarım ve hayvancılığa dayalı sanayinin 
geliştirilmesi öngörülmüştü.  
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 Ekonomik ağırlığı tarım ve hayvancılık oluşturmasına rağmen tarım yeterli istihdam 
yaratamamıştır. Toprak dağılımının eşitsiz, toprak ve su kaynaklarının gelişmemiş olması 
tarım için çok önemli olan sulama çalışmalarının tamamlanamaması nedeniyle hedeflenen 
ölçüde gerçekleşmemiş, yapısal sorunların çözümlenmesi konusu istenen düzeye ulaşamamış 
ve projenin bitiş tarihi de 2023’e ertelenmiştir. 
 Bölgenin Ortadoğu pazarına yakınlığı hem hayvansal hem bitkisel ürünlerin ulaştırma 
maliyetinin düşük olmasında önemli bir avantajdır. Bu yüzden bölgeden yapılan ihracatta artış 
görülmüştür. 2002 yılında 689 milyon dolar iken 2010 yılında 5.2 milyon dolara yükselmiş ve 
bölgeden yapılan ihracatın Türkiye toplamı içindeki payı %1’den %4.5’e yükselmiştir. 
 Elde edilen bütün kazanımlara rağmen gelişmişlik farkları bugünde varlığını 
sürdürmektedir, her ne kadar GAP ile yerel kaynak ve potansiyelin harekete geçirilmesi 
işsizliğin azaltılması, rekabetin gelişmesiyle bölgenin ekonomik ve sosyal gelişmişlik farkının 
azaltılması ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi hedeflenmişse de pek 
mümkün olmamıştır. 
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PASİF FİNANS İLKESİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN 
GEÇERLİLİĞİNİN İKTİSADİ BİR ANALİZİ* 

 
Dr. Şehnaz Bakır YİĞİTBAŞ∗∗ 

ÖZ 

Bu araştırmada, neoklasik finans teorisinin geçerliliği Türk Bankacılık Sektörü açısından analiz 

edilmektedir. Neoklasik iktisatta, banka kredileri üretken sermayenin oluşumunda göz ardı edilmiştir,  

ekonominin reel sektörü ile finans sektörü arasında herhangi bir bağlantı yoktur, diğer bir ifadeyle finansal 

sistem bir peçe olarak görülmektedir. Banka kredilerinin reel sektör üzerinde yaratacağı etki, işletmelerin banka 

kredilerine bağımlı olup olmamalarına göre değişecektir. Bu araştırmada Türkiye’de faaliyet gösteren 

işletmelerin banka kredilerine bağımlılık düzeyleri iktisadi açısından analiz edilmektedir. Elde edilen bulgu, 

Türkiye’de işletmelerin dış finansmanda banka kredilerine önemli düzeyde bağımlı olduklarıdır.  

ANAHTAR KELİMELER  
Banka kredileri, Neoklasik iktisat, Reel sektör üretimi. 
 
 

AN ECONOMIC ANALYSIS OF THE PRINCIPLE OF PASSIVE FINANCE IN 
TERMS OF THE TURKISH BANKING SECTOR 

 
ABSTRACT 

In this study, the validity of the neoclassical finance theory is analyzed in terms of the Turkish Banking 

Sector. Bank loans have been ignored in the formation of productive capital in the neoclassic economies, 

Therefore, there is not any link between the real sector and financial sector, in other words financial system is a 

veil. The impact on the real sector of bank loans will vary according to whether firms are dependent on bank 

loans. In this study have analyzed in terms of economic that levels of dependence on bank loans of companies 

that operate in Turkey. According to the finding, firms are dependent on bank loans at a significant level in 

Turkey. 

KEY WORDS 
Bank loans, Neoclassic economies, Real sector production.    
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I. GİRİŞ  

 Neoklasik ikisat yaklaşımında, ekonominin reel sektörü ile finans sektörü arasında herhangi bir 

ilişkinin olmadığı ileri sürülmektedir. Arrow-Debreu (1954), belirsizliklerin ve piyasa 

başarısızlıklarının olmadığı ve piyasaların tam rekabet koşullarına göre işlediği bir ekonomide 

fonların, tasarruf fazlası olanlardan fon açığı olanlara doğrudan transfer edilmesiyle aktarılacağını 

ifade etmektedirler. Modigliani ve Miller (1958),  piyasaların etkin olduğu ve vergilerin olmadığı 

varsayımlarından hareketle, işletmelerin yatırım kararları ile finansman kararlarının birbiriyle 

bağlantılı olmadığını, finansal yapının işletmelerin sermaye maliyetinden ve piyasa değerinden 

bağımsız olduğunu iddia etmektedirler. Fama (1980), reel üretimin veri teknoloji, doğal kaynaklar ve 

tüketici zevklerine bağlı olduğunu, banka mevduatları ya da hisse senetlerinin yalnızca mülkiyetin el 

değiştirmesine yaradığını ve bunların ekonomide üretimi etkilemeyeceğini öne sürmektedir. Neoklasik 

iktisat yaklaşımında  banka parası sadece değişim ölçüsü olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle 

yatırımların finansman sorunu doğrudan reel bir değişken olan tasarruflara bağlanmakta, banka kredisi 

ile yatırımların finansmanı üzerinde durulmamaktadır. Para ve kredi üretken sermayenin oluşumunda 

göz ardı edilmektedir. 

Bankaların arz ettikleri kredi miktarı ile ekonomik faaliyet arasında pozitif yönlü bir ilişkinin 

olduğunu gösteren araştırmalar bulunmaktadır. Levine ve Zervos (1998), Demirgüç-Kunt ve Levine 

(1999) banka kredilerinin ekonomik büyümeyi etkilediği ve bu nedenle bankaların makroekonomide 

önemli etkiler yaratacaklarını ileri sürmektedirler. Blundell, Browne ve Manasse (1991) banka 

kredilerindeki dalgalanmalar ile üretim artışı arasında istatistiksel bir ilişkinin bulunduğunu ve banka 

kredilerinin nominal gelirin tahmin edilmesine yardımcı olduğunu ifade etmektedirler. Güven (2002) 

banka kredileri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yönünü istatistiksel olarak belirlemeye 

yönelik yaptığı çalışmasında, kredilerden büyümeye doğru bir nedenselliğin olduğunu kanıtlamıştır. 

Aslan ve Küçükaksoy (2006), özel sektör kredi hacmi ve reel ekonomik büyüme verilerini kullanarak 

yaptıkları ampirik çalışmada finansal gelişmenin ekonomik büyümenin nedeni olduğu bulgusuna 

ulaşmışlardır. 

 

Yukarıdaki düşüncelerin doğal bir sonucu olarak, bankaların pasif bir rol üstlendiği bir ekonomide 

banka kredileri reel sektör üretimini etkilemezken, işletmelerin faaliyetlerini banka kredileri ile finanse 

ettiği bir ekonomide bankaların kredi politikaları reel sektör üretimini önemli düzeyde etkileyecektir. 

Bu araştırmada, Türkiye’deki ticari bankaların verdikleri kredi miktarı ile reel sektör üretimi 

arasındaki ilişki dolaylı olarak, işletmelerin banka kredilerine bağımlılıkları açısından analiz 

edilmektedir. Araştırma şu kısımlardan oluşmaktadır. II. kısımda, Neo-klasik iktisat yaklaşımında 
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bankaların ekonomideki yeri pasif finans ilkesi çerçevesinde incelenmektedir. III. kısımda bankaların 

ekonomideki rolü ve önemi ele alınmaktadır. IV. kısımda, Türkiye’de üretim yapan işletmelerin 

finansman yapısı çalışmanın hipotezi çerçevesinde iktisadi olarak analiz edilmektedir. V. kısımda 

sonuç yer almaktadır.  

 

II. NEO-KLASİK İKTİSAT YAKLAŞIMINDA BANKALAR 

Pasif Finans İlkesi 

Neoklasik iktisat yaklaşımında bankaların bir finansal aracı kurum olarak ekonomide yaratacağı etkiler 

dikkate alınmamaktadır. Bu yaklaşımda piyasalar genel denge analizleri ile açıklanmaktadır. Genel 

denge analizlerinde, işletmeler ve hanehalkı piyasalar aracılığıyla bir araya gelmekte, finansal aracılar 

bu süreçte herhangi bir rol oynamamaktadırlar. Finansal yapı, işletmelerin yatırım kararlarından ve 

işletmenin değerinden bağımsızdır. Ekonominin reel sektörü ile finansal sektörü arasında herhangi bir 

bağlantı yoktur, finansal sistem bir peçedir (Allen ve Santomero, 1996; Van Damme, 1994). Neoklasik 

iktisat yaklaşımı, reel analiz geleneğini izler. Buna göre, ekonomik olayların temelinde ekonomideki 

para miktarındaki değişmelerden etkilenmeyen reel ilişkiler bulunmaktadır. Parasal kesim ile reel 

kesim arasında bir ilişki bulunmadığı görüşünü savunan bu yaklaşım dikotomik analiz olarak 

bilinmektedir (Paya, 1997:173). Geleneksel iktisat yaklaşımında para, gerek metal-para gerekse banka 

parası sadece değişim ölçüsü olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle yatırımların finansman sorunu 

doğrudan reel bir değişken olan tasarruflara bağlanmakta, banka kredisi ile yatırımların finansmanı 

üzerinde durulmamaktadır. Para ve kredinin üretken sermayenin oluşumunda göz ardı edilmesi, 

finansın daha çok pasif finans olarak tanımlanmasına yol açmıştır (Ercan, 2005:146). 

Geleneksel genel denge modelleri Walrascı paradigma üzerine kurulmuştur. Walrascı paradigma, 

mübadele işlemlerinin maliyetsiz gerçekleştirildiği tam rekabet piyasasına dayanmaktadır (Lydall, 

1998; Van Damme, 1994). Tam rekabet piyasasının temel varsayımlarından biri, ekonomik karar 

birimlerinin simetrik bilgiye sahip olmalarıdır. Neoklasik iktisatta bilgi serbest bir mal gibi düşünülür, 

dolayısıyla onu elde etmenin herhangi bir maliyeti de yoktur. Walras’ın ekonomik analizinde pasif 

finans ilkesi geçerlidir. Bu ilke kapsamında, üretim ve tüketim kararlarında finansal bölüşüm tam 

anlamıyla pasif ya da otomatik bir işleyişe sahiptir. Ekonomide parayı dolaşım aracı olarak ele alan 

Walrasyan analizde para diğer metalardan farklı olmayan bir metadır. Paranın kendine özgü 

özelliklerden ve daha da önemlisi sistemle ilgili işlevlerden soyutlanması, paranın pasif bir kavram 

olarak tanımlanmasına neden olmuştur. Walras bütün mal ve üretim faktörleri piyasalarının eş anlı 

denge halini açıklamaya çalışmıştır. Walras sisteminin temel varsayımları şunlardır (Savaş, 1997:554): 
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(1) m tane tamamlanmış mal, belli bir zaman döneminde tüketilecektir. (2) n tane üretim faktörü arz 

edilecektir. (3) tamamlanmış malı üretmek için, üretim teknik katsayısı bellidir. (4) bireylerin mallar 

ve kullandıkları faktörlerin hizmetleri ile ilgili marjinal fayda fonksiyonları bellidir. Walras, dört grup 

bilinmeyenden oluşan denklem sisteminin eş anlı çözümü için mallardan birinin fiyatının, diğer bütün 

fiyatların bu fiyat cinsinden ifade edileceği ortak bir ölçü biriminin (numeria) kabul edilmesiyle 

çözüme ulaşacağını ifade etmiştir. Uygulamada miktarlar ile fiyatlar arz ve talep güçlerinin karşılıklı 

etkisiyle belirlenir. Walras için tüm piyasalarda denge koşulu arz ve talebin eşit olmasını gerektirir. 

Walras’ın modeli statik bir modeldir, ekonomide kararlar ile sonuçlar aynı anda gerçekleştiği için 

zaman farlılıklarına yer verilmemiştir (Lydall, 1998:22-23).  

Walras’ın ekonomik analizinde para ve kredi önemli bir yer tutmaz. Walras, Say’in açıklamalarına 

sadık kalarak paranın mübadele işlevi dışında bir işlevi olmadığı düşüncesinden hareket eder. 

Walras’ın kurmuş olduğu model tam etkinlik düşüncesine dayandığından kredi kavramına yer 

verilmez. Hiç kuşkusuz, para ve kredinin sistemde önemsiz olması, Walrasyan dengenin yeterli bilgi 

donatımı ve belirlilik varsayımlarının sonucudur.  Walrasyan sistemde zaman unsuru yoktur. Bütün 

olayların aynı zamanda olduğu varsayılır. Bilgiye ise, sistemde tüm ekonomik birimlerin tam olarak 

ulaşabildiği varsayılmaktadır. Tam bilgi, sistemdeki belirsizlikleri de elimine etmektedir. Böyle bir 

sistemde para ve kredinin günümüzdeki önemini de fark edilmemektedir. Para ve kredi ilişkilerinin 

önemsiz olduğu bir sistemde ise, üretim ve finans arasındaki ilişkiler de tam olarak anlaşılmamaktadır.    

Arrow-Debreu Modelinde Bankacılık 

Arrow ve Debreu, Walras’ın ortaya koyduğu denklem sisteminin bir çözümünün olduğunu, ancak 

kesin bir matematiksel kanıt sağlamadığını ifade ederek daha dinamik bir genel denge modeli 

geliştirmişlerdir. Bu modelde de Walras’ın genel denge modeli gibi tam rekabet koşulları geçerlidir. 

Tüketicilerin faydalarını, üreticilerin kârlarını maksimize edecekleri varsayımına dayalı olarak, 

rekabetçi bir dengede kaynakların dağılımı Pareto anlamında optimaldir ya da kaynakların Pareto-

optimal dağılımı rekabetçi bir dengede ortaya çıkmaktadır. Arrow-Debreu modelinde amaçlanan tüm 

piyasaları eş anlı olarak temizleyebilen (arz-talep eşitliğini sağlayan) fiyat ve miktar kümesinin 

matematiksel olarak kanıtlanmasıdır. Modelin temel varsayım ve özellikleri (Arrow, 1954) şu şekilde 

özetlenebilir: (1) Ekonomideki birimler üretici ve tüketicilerdir. Üretici ve tüketiciler kendileri için 

optimal üretim ve tüketim kararlarını malların fiyatına bakarak almaktadırlar, (2) Modelde geleceğe 

ilişkin belirsizlik yoktur. Üreticiler ve tüketiciler tam bilgiye sahiptir ve bilgiye ulaşmanın bir maliyeti 

de yoktur. (3) Belirli bir fiyat düzeyinde tüm üreticiler ve tüketiciler istedikleri kadar mal alıp 

satabilmektedirler. Tüm piyasalarda arz ve talep eşitliği sağlanmaktadır, (4) Modelde kamusal mallar 
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ve dışsallıklar gibi piyasa başarısızlıklarına yer yoktur, (5) Her bir nihai mala olan talep tüm nihai 

malların fiyatlarının bir fonksiyonudur, (6) Tüm üreticiler sıfır kâr elde ederler.   

Arrow-Debrue modelinin Walrasyan genel denge modelinde olduğu gibi iki temel özelliği vardır. 

Birincisi, bu model fiyat esnekliği üzerine kurulmuş olup fiyatlar ekonominin en azından geçici olarak 

dengeye gelmesini, bütün piyasalarda arz ve talep eşitliğinin kurulmasını sağlamaktadır. İkincisi, 

fiyatlar ekonomik karar birimlerinin dışında oluşmakta, görünmeyen el ya da tellal tarafından 

yapılmakta ve değiştirilmektedir. Fiyatların belirlenmesinde ekonomik birimlerin aktif bir rolü 

olmamaktadır (Akyüz, 2009: 27). Arrow-Debreu modelinde alıcı ve satıcılar, finansal aracılar olmadan 

piyasalar aracılığıyla bir araya geldikleri için fonlar, tasarrufta bulunanlardan fon açığı olanlara 

doğrudan transfer edilmesiyle aktarılır†. Doğrudan fon aktarımının olduğu kredi piyasalarında ise, 

doğal olarak bankalar gibi aracı kurumlara yer verilmemekte ve bankaların kredi yaratma süreçleri reel 

sektörü etkilememektedir.  

Sadece işletmeler ve hanehalkı olmak üzere iki ekonomik birimin davranışının analiz edildiği Arrow-

Debrue modelini, tam rekabet varsayımları kapsamında bankacılık sektörünü de ilave ederek 

genişletmek mümkündür. Bankacılık sektörünü içeren basit bir Arrow-Debrue genel denge modeline 

aşağıda yer verilmektedir (Freixas, and Jean C. Rochet , 2008: 7-10):  

Modelde işletme (f), hanehalkı (h) ve bankalar (b) olmak üzere üç ekonomik birim yer almaktadır. 

İşletmeler yatırımlarını diğer bir ifadeyle varlıklarını kredi (L) alarak ve tahvil (Bh) çıkararak finanse 

ederler. Bu durumda işletmenin yükümlülükleri, banka kredisi ve işletmenin çıkardığı tahvillerden 

oluşacaktır. Bankaların varlıklarını ise krediler (L) oluştururken yükümlülükleri mevduat (D) ve 

tahvillerden (Bb) oluşur. Hanehalkı ise tasarruflarını (S), mevduat (D) ve tahvil (Bh) şeklinde 

değerlendirir. (Bh) finansal piyasadaki toplam tahvili ifade etmektedir. Modeli basitleştirmek için 

hükümet ve merkez bankası modelin dışında tutulmuş ve temsilen ekonomide bir işletme, bir tüketici 

ve bir banka olduğu varsayılmıştır. Tüketicilerin, bir ölçü birimi (numeraire) olarak alınan tek bir 

fiziki mala sahip olduğu, bu malın bir kısmını belli bir tarihte (t=1), işletme yatırımları ile üretilmiş 

geri kalan kısmını başka bir tarihte (t=2) tüketileceği varsayılmıştır. Tüm ekonomik birimler rekabetçi 

bir şekilde davranmaktadırlar. Buna göre tüketici, işletme ve banka için optimal davranış, ekonomide 

genel dengeyi sağlayacak şekilde gerçekleşecektir.   

                                                 
† 1970’li yılların başlarında bilgi ekonomisinin temelleri atıldığından, bankaların aracılık işlevinin önemini 
ortaya çıkaran mikroekonomi teorisi de geliştirilmemiştir. Bilgi ekonomisi ile bankalar ekonomide fon 
aktarımını kolaylaştıran önemli bir finansal aracı olarak görülmeye başlanmıştır. Hanehalkının borç vereceği 
işletme hakkında bilgi üretmesi ve işletmeyi gözetlemesi maliyetli bir işlemdir. Bankaların, işletmeleri 
değerlendirecek bilgi setine hanehalkına oranla daha fazla sahip olması bankacılık sektörünün önemini 
artırmıştır.    
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i) Tüketicinin optimal davranışı   

Tüketici tüketim tercihlerini (C1,C2) belirler ve bütçe kısıtı çerçevesinde tasarruflarını banka mevduatı 

(Dh) ve tahvil (Bh) arasında dağıtır. Tüketici, fayda fonksiyonunu (µ) maksimize edecek şekilde 

davranır.   

Max µ( C1, C2) 

C1+ Bh + Dh = ω1                                    

pC2 = Πf + Πb + (1+r)Bh + (1+rD)Dh                

ω1 tüketim malının ilk gelir paylaşımını, (p) C2’nin fiyatını,  Πf  ve Πb sırasıyla işletme ile banka 

kârını (tüketicilerin hisse payları t =2’de dağıtılacaktır) ve r ve rD tahvil ve mevduatlara ödenecek faizi 

göstermektedir. Bu basit modelde menkul kıymetler ve banka mevduatları arasında tam ikame olduğu 

için, tüketicinin optimal davranışı sonucu; 

 r = rD             

olacaktır.                                                      

ii) İşletmenin optimal davranışı  

İşletme kârını maksimize ederken yatırım düzeyini (I) ve bu yatırımın finansmanını banka kredileri 

(Lf) ya da tahvil (Bf) olmak üzere seçer.  

Max Πf 

Πf = pf (I ) – (1+r) Bf  – (1+rL)Lf                   

I = Bf  + Lf                                                           

f temsili işletmenin üretim fonksiyonunu, rL banka kredileri faiz oranını göstermektedir. Yine, banka 

kredileri ve tahviller arasında tam ikame olduğu için işletme davranışının tek bir çözümü vardır; 

r =  rL                                                                

iii) Bankanın optimal davranışı  

Banka kârını maksimize etmek için kredi arzını Lb, mevduatlara olan talebini Db ve ihraç edeceği 

tahvilleri Bb belirler.  

Max   Πb 

Πb = rLLb – rBb – rDDb,                                      

Lb = Bb + Db 

olacaktır.                                     

iv) Genel Denge 
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Arz ve talep düzeyleri; tüketici  (C1, C2, Bh, Dh), işletme  (I, Bf, Lf) ve banka  (Lb, Bb, Db) ile temsil 

edildiğinde; 

  I = S (mal piyasası) 

 Db = Dh (mevduat piyasası) 

Lf = Lb (kredi piyasası) 

Bh = Bf + Bb (tahvil piyasası)  

olacak, tüm piyasalarda arz ve talep eşitliğine dayalı denge kurulmuş olacaktır. Ayrıca, bu denge 

düzeyinde, tüm faiz oranları birbirine eşit olacaktır (r = rL = rD).  Diğer bir ifadeyle, piyasada tek bir 

fiyat seviyesinde denge oluşur. Fiyatlar, satın alınan miktarlara göre değişme göstermez. Arrow-

Debreu modelinde görüldüğü gibi, dengede mevduat faiz oranı ile kredi faiz oranının eşit olması 

banka kârının sıfır olacağını gösterir. Ayrıca bankanın kararlarını yansıtan banka bilançolarının 

büyüklüğü ve bileşimi diğer ekonomik birimleri etkileyemeyecektir. Çünkü tüketiciler mevduatlar ve 

tahviller arasında kayıtsızdırlar. İşletmeler ise tahviller ile banka kredileri arasında kayıtsızdırlar. 

Yatırımcılar aynı faiz oranından borçlanabilmektedirler (Hagen, 1976; Freixas ve Rochet). Bu 

nedenle, Arrow-Debreu modeli bankaların gereksiz kurumlar olduğu düşüncesine yol açmaktadır. Bu 

modelde, ticaret yapılırken hiçbir işlem maliyeti ve bilgi maliyeti yoktur‡; tasarruf sahipleri ve 

yatırımcılar birbirleri hakkında tam bilgiye sahiptirler. Dolayısıyla piyasalarda tam bilginin olduğu bir 

durumda kredinin elde edilmesinde herhangi bir sorun olmayacak ve bu nedenle de finansal aracılara 

gerek kalmayacaktır.  

Nitekim, neoklasik iktisat yaklaşımında fon arzı tamamen reel tasarruflar doğrultusunda ele 

alınmaktadır. Reel tasarruflar ile fon arzı, yatırım düzeyi ile fon talebi eş kabul edilmektedir (Paya, 

1997: 155). Dolayısıyla, faizin işlevi reel sektörde belirlenen reel gelirin, yatırım ve tüketim malları 

arasında bölüşümünü sağlamaktır. Buna göre reel faiz yükseldikçe fon arzı artmaktadır. Fon talebi ise 

gerileyen faizlerle birlikte genişlemektedir. Fon arz ve talep miktarının kesiştiği noktada, faiz oranı ve 

bununla birlikte tasarruf düzeyi belirlenmektedir. Bir ekonomide yatırımlar tasarruflara bağlı 

olduğundan tasarruf artışı, sermaye stokunda büyümeyi sağlamaktadır. Sermaye stokundaki bu artış, 

nüfustaki artış ile birlikte ekonomideki büyümeyi belirleyecektir (Paya, 1997:176-177). Özet olarak, 

neoklasik iktisat yaklaşımında kredi piyasasındaki değişmeler reel sektör üzerinde etki 

yaratmamaktadır. 

III. KREDİNİN YARATILMA SÜRECİNDE BANKALARIN İŞLEVİ 

                                                 
‡ Bilgi maliyetinin olmaması, piyasada eksiksiz bilgi akışı olduğu varsayımına dayanmaktadır. 
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Finansal piyasalarla ilgili geleneksel modeller, finansal aracıların varlık nedenini açıklamakta yeterli 

gelmemektedir (Leland ve Pyle, 1977: 382). Çünkü bu modellerde finansal aracılar bilgiden 

kaynaklanan sorunların çözümü kolaylaştıran kurumlar olarak ele alınmamaktadır. Oysa, finansal 

piyasaların etkin bir dağılımı gerçekleştirdiği ve bu dağılımın gerçekleşmesinde aracı kurum olan 

bankaların herhangi bir rolünün olmadığı şeklindeki bir görüş gerçek yaşamda geçerli değildir. 

Bankalar her zaman merkezi bir öneme sahip olmuşlardır. Hanehalkından mevduat toplayarak, 

sermaye gereksinmesi içinde olan ekonomik birimlere kredi vermişlerdir. Bu açıdan bankalar finansal 

sistemin temelini oluşturmaktadır. Bankalar, bir ekonomide küçük tasarruflar yoluyla biriken fonların 

yatırım alanlarına aktarılmasında önemli bir aracılık fonksiyonuna sahiptirler. Bankaların yerine 

getirdikleri işlevlere aşağıda yer verilmiştir (Merton ve Bodie, 1995:5-6).  

i) Malların, hizmetlerin ve varlıkların el değiştirmesine aracılık etmesi, 

ii) Büyük ölçekli projelerin finansmanını için gerekli olan tasarruf birikimini ya da risklerin 

dağıtılmasını sağlaması ve böylelikle mülkiyetin tabana yayılması, 

iii) Ekonomik kaynakların sektörler, coğrafi bölgeler ve zamanlar arasında transferini sağlaması, 

iv) Belirsizliğin yönetilmesi ve risk kontrolünü sağlaması, (bu riskler  yatırımcıların varlıklarından 

elde edecekleri getiri ile ilgili belirsizlikten kaynaklanır) 

v) Ekonomide çeşitli sektörler arasında fiyat bilgisini sağlaması, 

vi) Finansal bir işlemle ilgili olarak taraflardan birinin bilgi sahibi olduğu, diğer tarafın ise olmadığı 

yani asimetrik bilgiden kaynaklanan sorunların çözümünü kolaylaştırması. 

Risk ve belirsizliğin varlığı bankaların aracılık fonksiyonuna esas teşkil eden unsurlar olması açısından 

dikkat çekicidir. Kredi piyasalarında belirsizlik ve asimetrik bilgi sorunlarıyla her zaman 

karşılaşılabilmektedir.  Fiyat mekanizmasının bu konuda bir çözüm üretememesi, simetrik olmayan 

bilginin elde edilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ancak bu bilginin elde edilmesi belli bir 

maliyete katlanmayı gerektirir (Mishkin, 2009: 42). Bu nedenle, kredi piyasalarında bilginin 

toplanması, borçluların ve projelerin değerlendirilmesi konusunda uzmanlaşmış bir aracıya ihtiyaç 

duyulması bankacılık sektörünün önemini artırmaktadır.   

Bankalar işletmelerin dış finansmanlarında kullanılan en önemli kaynağı oluşturmaktadırlar (Mishkin, 

2009: 171). Bankalar hem kredi öncesi, kredi alıcıları hakkında bilginin toplanması ve 

değerlendirilmesi hem de kredi sonrası kredi borçlularının performansının gözetlenmesinde 
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uzmanlaşmış aracı kurumlardır. Bu nedenle kredinin yaratılma sürecinde önemli bir etkiye sahiptirler. 

Kredinin yaratılma sürecinde bankaların ve benzer kurumların oynadıkları özel rolü destekleyen 

kanıtlar vardır (Fama, 1985; James, 1987). Teorik literatürün büyük bir kısmı (Diamond, 1984;  

Diamond ve Dybvig, 1985; Boyd ve Prescott, 1986) bankaların hem bireysel tasarruf sahiplerine göre 

hem de alternatif bazı kurumlara göre daha etkili kredi yarattıklarını ifade etmektedir. Bankaların kredi 

yaratmada daha etkin olmalarının nedenleri şunlardır;   

i) Ödünç verme işleminde uzmanlık kazanılması,  

ii) Bir banka tarafından bir kredinin değerlendirilmesi, bu işlemi bağımsız olarak yapacak olan birçok 

küçük tasarruf sahibinin değerlendirmesinden daha ucuz olması, 

iii) Ödünç verme hizmetlerinin diğer finansal hizmetlerle birlikte sağlanmasının daha etkin olması. 

Bankaların kredi vermede uzmanlaşmaları, finansal işlemlerin yürütülmesinde harcanan para ve 

zamanı ifade eden işlem maliyetini önemli düzeyde düşürmektedir. Oysa bir kredi verme işleminin tek 

kişi tarafından gerçekleştirilmesi zordur. Ayrıca bankaların büyük ölçekte olmaları ölçek 

ekonomilerinden yararlanmalarını sağlar. İşlem büyüklüğü arttığında her bir işlem başına düşen 

maliyet de azalmaktadır. Örneğin bankaların iyi bir avukat bularak sağlam bir kredi sözleşmesini 

hazırlatması ve her kredi işleminde bu sözleşmenin kullanılması işlem başına yasal maliyetleri 

düşürmüş olacaktır (Mishkin, 2009: 39). Bu bağlamda, finansal piyasalarda kullanılan teknoloji, 

portföy çeşitlemesi yoluyla riskin dağıtılması, finansal uzmanlık ve danışmanlık hizmetlerinden 

herkesin yararlanabilmesi, müşterilere sağlanan likidite imkanları işlem maliyetindeki azalmanın 

olumlu sonuçları olarak görülmektedir.   

IV. HİPOTEZ 

İşletmeler banka kredilerine bağımlıdırlar 

Banka kredilerinin reel sektör üzerinde yaratacağı etki, işletmelerin banka kredilerine bağımlı olup 

olmamalarına göre değişecektir. İşletmelerin faaliyetlerini finanse ederken, banka kredileri ile sermaye 

piyasalarında ihraç edecekleri menkul kıymetler arasında tam bir ikame yoksa işletmenin banka 

kredilerine bağımlı olması için gerekli koşul gerçekleşir (İnan, 2001). Bu durumda, işletmeler kredi 

daralmasına maruz kaldıklarında ihtiyaç duydukları fonları menkul kıymet çıkartarak sağlayamamaz 

ve banka kredilerine bağımlı duruma gelirler.  
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Türkiye’de işletmelerin banka kredilerine bağımlı olup olmadıklarını görmek açısından özel sektörün, 

sermaye piyasalarında toplam menkul kıymet stokları içinde ne kadarlık bir paya sahip olduğuna 

bakmak gerekir. Tablo 1’de 1989 ve 2010 yılları arasında kamu sektörü ve özel sektörün menkul 

kıymet stokları ve toplam içindeki payları yer almaktadır. 1989 yılı sonunda 15.5 milyon TL 

düzeyinde olan kamu menkul kıymet stokları, 2009 yılı sonunda 330.005 milyon TL’ye yükselmiş, 

2010 yılında 352.841 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren artmaya 

başlayan kamu açıkları ve bu açıkların finansmanında borçlanmanın tercih edilmesi kamu menkul 

stoklarının hızla artmasına neden olmuştur. 1989 yılı sonunda 8.1 milyon TL olan özel sektör menkul 

kıymet stokları, 2010 yılı sonunda 86.634 milyon TL’ye yükselmiştir. 1980’li yıllarda sermaye 

piyasası ile ilgili düzenlemelerin yapılması ve İMKB’nin açılmasıyla özel sektör menkul kıymet stoku 

hızla artmıştır. 

1991 yılına kadar özel kesim menkul kıymet stoklarının artış hızının kamu menkul kıymet 

stoklarından daha fazla olması nedeniyle, 1989 yılında % 34.2 olan özel sektör menkul kıymet 

stoklarının payı 1991 yılında % 43.9’a kadar yükselmiştir. Ancak 1991 yılından sonra kamu menkul 

kıymet stoklarının artış hızının yükselmesi özel sektör menkul kıymet stoklarının payında önemli bir 

gerilemeye neden olmuştur. Böylece güçlü bir “dışlama” etkisi yaşanmış ve fonların büyük bir kısmı 

kamu kesimi tarafından kullanılmaya başlanmıştır (SPK, 2009: 26).       

Tablo1: Sermaye Piyasasında Menkul Kıymet Stokları 
  KAMU SEKTÖRÜ   ÖZEL SEKTÖR    TOPLAM   
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1989 15,5 6,701 65,8 6,2 8,1 3,487 34,2 3,2 23,5 10,187 9,4 
1990 25,4 8,667 61,1 5,7 16,1 5,514 38,9 3,6 41,5 14,181 9,3 
1991 44,7 8,808 56,1 5,8 35,0 6,888 43,9 4,5 79,7 15,695 10,3 
1992 135 15,764 69,0 10,0 60,7 7,094 31,0 4,5 196 22,857 14,5 
1993 270 18,681 70,7 10,5 112 7,749 29,3 4,3 382 26,430 14,8 
1994 598 15,563 82,0 11,8 131 3,407 18.0 2,6 729 18,970 14,3 
1995 1,202 19,693 80,3 11,6 295 4,839 19,7 2,8 1,498 24,532 14,4 
1996 2,849 26,500 86,6 14,5 441 4,106 13,4 2,2 3,290 30,606 16,7 
1997 6,093 29,759 86,7 15,5 931 4,548 13,3 2,4 7,025 34,308 17,8 
1998 11,789 37,699 86,1 18,3 1,899 6,072 13,9 2,9 13,688 43,771 21,2 
1999 23,303 43,146 86,0 23,3 3,796 7,028 14,0 3,8 27,099 50,173 27,1 
2000 36,802 54,784 84,3 27,2 6,868 10,224 15,7 5,1 43,670 65,008 32,3 
2001 122,930 85,394 92,1 57,6 10,517 7,306 7,9 4,9 133,447 92,699 62,5 
2002 150,939 92,345 92,0 51,3 13,177 8,062 8,0 4,5 164,115 100,407 55,8 
2003 196,004 140,421 91,6 58,7 18,008 12,901 8,4 5,4 214,012 153,322 64,1 
2004 227,415 169,447 90,0 56,6 25,186 18,766 10,0 6,3 252,601 188,214 62,8 
2005 248,773 180,531 88,8 50,0 31,244 22,673 11,2 6,3 290,017 203,205 56,3 
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2006 255,240 177,497 86,1 33,5 41,058 28,552 13,9 5,4 296,299 206,049 38,9 
2007 255,310 220,227 83,0 33,4 52,225 45,049 17,0 6,8 307,535 265,276 40,2 
2008 274,827 181,700 81,1 24,5 63,990 42,048 18,9 5,7 338,817 223,748 45,7 
2009 330,005 213,648 82,4 34,6 70,686 45,763 17,6 7,4 400,691 259,411 42,0 
2010 352, 841 235,171 80,3 32,0 86,634 57,742 19,7 7,8 439,475 292,913 12,9 

Kaynak: SPK, 2004 Yılı Faaliyet Raporu, s. 24; SPK, 2010 Yılı Faaliyet Raporu, s. 26. 

2002 yılından itibaren özel sektör menkul kıymetleri lehine bir gelişme yaşandığı gözlenmektedir. 

Bunda, uygulanan ekonomik program ve bunun getirdiği mali disiplin etkili olmuştur. 2007 yılında % 

17’lere ulaşan özel sektör menkul kıymetlerinin toplam menkul kıymet stokları içindeki payı 2008 

yılında % 18.9’a kadar çıkmıştır. 2009 yılında ise bu oran bir miktar düşerek % 17.6 olmuş, 2010 

yılında ise % 19.7’ye yükselmiştir. Fakat bu yükselişe rağmen kamu sektörü, sermaye piyasalarında 

ağırlığını (% 80. 3) sürdürmektedir.      

İşletmelerin banka kredilerine bağımlılık derecesini görmek için özel sektör işletmelerinin para ve 

sermaye piyasalarından sağladıkları dış finansman oranlarına da bakılabilir. Tablo 2’de Türkiye’de 

özel sektörün 1989 ve 2009 yılları arasında bankalardan temin ettikleri kredi miktarları ve sermaye 

piyasalarında ihraç ettikleri menkul kıymet tutarları yer almaktadır. Bu verilere göre, banka 

kredilerinin toplam işletme dışı finansman içindeki payı ortalama % 80, menkul kıymetlerin payı ise 

% 20 civarındadır. 

Tablo2: Özel Sektör Dış Finansmanı 

Yıllar 
Banka Kredileri 
(milyon TL) 

Toplam 
İçindeki Payı 
(%) 

Menkul Kıymet 
İhracı        
(milyon TL) 

Toplam 
İçindeki Payı 
(%) Toplam 

1989 33,52 81 7,99 19 41,51 
1990 59,40 79 16,07 21 75,47 
1991 96,13 74 34,47 26 130,60 
1992 181,59 75 60,64 25 242,23 
1993 334,36 75 111,86 25 446,22 
1994 572,37 81 130,83 19 703,20 
1995 1.354,23 82 295,45 18 1.649,68 
1996 3.193,58 88 441,39 12 3.634,97 
1997 7.286,34 89 931,29 11 8.217,63 
1998 11.336,58 86 1.898,77 14 13.235,35 
1999 16.178,90 81 3.795,73 19 19.974,63 
2000 26.594,33 79 6.867,98 21 33.462,31 
2001 32.617,75 76 10.517,09 24 43.134,84 
2002 34.215,04 72 13.176,81 28 47.391,85 
2003 51.348,52 74 18.008,19 26 69.356,71 
2004 79.300,88 76 25.186,44 24 104.487,32 
2005 128.194,22 80 31.929,20 20 160.123,42 
2006 179.604,24 81 41.058,55 19 220.662,79 
2007 229.318,28 81 52.225,25 19 281.543,53 
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2008 281.841,53 81 63.989,80 19 345.831,33 
2009 313.713,26 82 70.686,40 18 384.399,66 

Kaynak: www.spk.gov.tr; www.tcmb.gov.tr (10 Şubat 2011) 
 

 

İşletmeleri banka kredilerine bağımlı kılacak diğer bir unsur, bankaların asimetrik bilgi problemlerini 

azaltmada önemli bir avantaja sahip olması, işletmeleri değerlendirecek ve gözlemleyecek bilgi setine, 

hanehalkına oranla daha fazla sahip olmasıdır (Cole, 1998; İnan, 2001). İşletmeler menkul kıymetleri 

hanehalkına ihraç ederler. Ancak, hanehalkının işletme hakkında bilgi üretmesi ve işletmeyi 

gözetlemesi maliyetli bir işlemdir. Bu nedenle hanehalkı işletmeye hiçbir şekilde borç vermek istemez. 

Bu durumda bankalar gibi esas işlevi borç alanlar hakkında bilgi üreten ve kaynakların tahsisini bu 

bilgi setine göre yapan finansal aracılar devreye girer. Bankalar, finansal piyasalardaki özel konumları 

nedeniyle asimetrik bilgi problemlerini en aza indirgeyen kurumlardır. Bankalar sayesinde 

hanehalkının fonları işletmelere aktarılır. Menkul kıymet ihraç ederek hanehalkından fon 

sağlayamayan işletmeler ise banka kredilerine bağımlı hale gelirler.    

Banka kredilerine bağımlı olan işletmeler genellikle küçük ölçekli işletmelerdir ve bankaların kredi 

verme davranışından en çok bu işletmeler etkilenmektedir. Küçük ölçekli işletmelerin bilanço 

yapılarının güçlü olmaması nedeniyle sermaye piyasalarından borçlanmaları zordur. Bu nedenle bir 

ekonomide faaliyet gösteren küçük işletmelerin oranının yüksek olması ve bunların büyük 

çoğunluğunun sermaye piyasalarından borçlanamaması, işletmelerin bankaların kredi davranışından 

etkilenmelerine yol açabilecektir.  

Tablo 3:Türkiye'de İstihdam ve Net Satışlara Göre İşletme Büyüklüğü 

İstihdama Göre İşletme Sayısı 
Çalışan 
Sayısı 

İşletme 
Sayısı (%) 

Çalışan 
Sayısı (%) 

KÜÇÜK (Çalışan Sayısı<50)  3.698 80.179 45,77 4,59 
ORTA (50<=Çalışan Sayısı<=500 3.725 638.047 46,10 36,49 
BÜYÜK (Çalışan Sayısı>500) 657 1.030.203 8,13 58,92 
TOPLAM 8.080 1.748.429 100,00 100,00 

Net Satışlara Göre İşletme Sayısı 
Çalışan 
Sayısı 

İşletme 
Sayısı (%) 

Çalışan 
Sayısı (%) 

KÜÇÜK (NS<=21.505,2) 4.635 282.495 57,36 16,16 
ORTA (21.505<NS<107.525,9 2.490 546.756 30,82 31,27 
BÜYÜK (NS>=107.525,9) 955 919.178 11,82 52,57 
 8.080 1.748.429 100,00 100,00 

Kaynak: www.tcmb.gov.tr, Sektör Bilançoları 2009 (9 Şubat 2011). 

Tablo 3’de Türkiye’de faaliyet gösteren işletmeler istihdam ve satış büyüklüklerine göre 

sınıflandırılmıştır. Buna göre, çalışan sayısı 500 kişinin üzerinde olan işletmeler büyük ölçekli 
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işletmelerdir. Bunların toplam işletme içerisindeki payının % 8 civarında olduğu görülmektedir. 

İşletmelerin % 92’si küçük ve orta büyüklüktedir. Satışlar açısından değerlendirildiğinde ise, büyük 

işletmelerin toplam içindeki oranı yaklaşık % 12 iken, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin oranı 

yaklaşık % 88’dir. Özet olarak, Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin büyük çoğunluğu küçük ve 

orta büyüklükteki işletmeler grubunda yer almaktadır. 

V. SONUÇ 

Türkiye’de ticari banka kredileri işletmelerin dış finansmanında önemli bir yer tutmaktadır. 

Türkiye’de hem mali piyasalarda fonların büyük bir kısmının kamu kesimi tarafından kullanılması ve 

bunun piyasalarda yaratmış olduğu dışlama etkisi, hem bankaların asimetrik bilgi problemini 

çözebilecek aracı kurumlar olarak öneminin artması, hem de ekonomide faaliyet gösteren işletmelerin 

çoğunlukla sermaye piyasalarından borçlanamayan küçük işletmelerden oluşması, bu işletmeleri banka 

kredilerine bağımlı hale getirmiştir. Bu nedenle ekonominin finans sektörü ile reel sektörü arasında bir 

ilişki bulunmadığı görüşünü savunan dikotomik analizin Türk bankacılık sektörü açısından geçerli 

olmadığı söylenebilir. 
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MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞININ ENFLASYON ORANI ÜZERİNDE 

ETKİSİ VAR MIDIR? 

 
Murat KAYKUSUZ* 

ÖZ 

Enflasyon, günümüzde birçok ülkenin ekonomik sorunları içindeki önemini korumaktadır. 

Ekonomik literatürde, merkez bankasının uyguladığı para politikaları ile enflasyon arasında 

ilişki olduğu ve merkez bankasının para politikasını uygularken bağımsız olması gerektiği 

genel olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, merkez bankasının bağımsızlığının enflasyon 

oranı üzerinde etkisi olup olmadığı incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Merkez bankası; merkez bankasının bağımsızlığı; enflasyon; enflasyon 

hedeflemesi 

IS THERE ANY EFFECT OF THE CENTRAL BANK’S INDEPENDENCE ON THE 

INFLATİON RATE? 

ABSTRACT 

Currently, the inflation is still one of the main economic problems of the several countries. 

There is a general consensus in the economic literature on the existence of a relationship 

between the inflation and the monetary policy applied by the central bank and also on the 

necessity of the central bank’s independence in the application of the monetary policy. It will 

be studied in this paper, if the central bank’s independence has an effect on the inflation rate. 

Keywords: Central bank; central bank’s independence; inflation; inflation rate 

JEL Codes: E58 E31
                                                 
* Öğretim Görevlisi, Okan Üniversitesi, SBE, 40/a maddesi kapsamında, kaykusuz@yahoo.com 
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1. GİRİŞ 

Enflasyon, değişik dönemlerde hemen hemen her ülkenin üstesinden gelmesi gereken en önemli 

sorunlardan biri olmuştur. Enflasyon, başta işçi, memur, emekli gibi sabit gelirliler olmak üzere, 

birçok kesimin gelirlerinin aşınması yoluyla fakirleşmelerine ve ekonomik istikrarın bozulmasına 

neden olmaktadır. Öte yandan, çoğunlukla enflasyonla eşanlı görülen yüksek faiz oranları, 

toplumda faiz geliriyle geçinen “rantiye” kesimini yaratmakta ve bankaların da, asli görevleri olan 

reel kesimin fon ihtiyaçlarını karşılamak yerine, fonlarını, bütçe açıklarını kapamaya yönelik olarak 

çıkarılan hazine bonoları ve devlet tahvillerine aktarmalarına yol açmaktadır. Böylece, yüksek faiz 

oranları nedeniyle fon bulamayan reel kesim yatırım yapamamakta ve enflasyonist etkilerin baskın 

olduğu ekonomilerde uzun vadede üretim daralması yaşanmaktadır. 

Enflasyonla mücadelede para politikalarının etkin olduğu savı gerek teorik, gerekse pratikte 

geçerliliğini korumaktadır. Ancak, para politikalarının hükümet mi, yoksa özerk bir kurum, örneğin 

merkez bankası, tarafından mı belirlenmesi ve uygulanması gerektiği konusunda, ekonomi 

literatüründe tartışmalar devam etmektedir. Çoğu ekonomist, hükümetin oy endişesiyle, özellikle 

sıkı para politikası uygulamakta isteksiz davranacağını düşünerek, para politikalarının tam bağımsız 

bir merkez bankası tarafından yönlendirilmesini savunmaktadır. Onlara göre, tam bağımsız bir 

merkez bankası enflasyonun düşmesini sağlayacak etkili para politikaları uygulayabilecektir. 

Ancak, bazı ekonomistler merkez bankasının bağımsızlığı ile enflasyon arasında güçlü bir ilişki 

olduğu savını reddetmektedirler. Bu sonunculara göre, özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu 

korelasyon dikkate alınmayacak kadar önemsizdir. 

Bu çalışmanın amacı, merkez bankası bağımsızlığının enflasyon oranı üzerindeki etkisini 

incelemektir. Çalışma bu bölüm hariç beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde enflasyon, 

enflasyon hedeflemesi ve merkez bankasının tanımı yapılmakta; ayrıca, merkez bankasının tarihi, 

görev ve yetkileri kısaca açıklanmaktadır. İkinci bölümde, merkez bankasının bağımsızlığının 
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tanımı, gerekliliği, türleri ve kriterleri incelenmektedir. Merkez bankası bağımsızlığı ile enflasyon 

arasındaki ilişki, üçüncü bölümde ele alınacaktır. Sonuç bölümünde ise, çalışmanın özeti ve 

değerlendirme yer almaktadır. 

2. ENFLASYON, ENFLASYON HEDEFLEMESİ VE MERKEZ BANKASI 

2.1. Enflasyonun Tanımı 

Enflasyon, fiyatların genel seviyesindeki artış olarak tanımlanmaktadır (Samuelson ve Nordhaus, 

1992;587). Enflasyonun bir başka tanımı, fiyatların sürekli az ya da çok önemli miktarda genel bir 

biçimde yükselmesidir (Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 1986;3714). İlker Parasız 

(1997;373), enflasyonu fiyatlardaki sürekli yükselme eğilimi olarak tanımlarken; Osman Z. Orhan’a 

(1995;1) göre enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki devamlı bir artışın yanında, paranın değerindeki 

sürekli bir düşmeyi de ifade etmektedir. Orhan, herhangi bir malın değerindeki düşmenin sadece o 

malın üretimini ve satışını yapanları etkilediğini; oysa, paranın değerindeki düşmenin bütün bir 

toplumu (hatta küreselleşen dünyada diğer toplumları da) olumsuz etkilemekte olduğunu ve 

böylece, enflasyonun çok önemli bir sosyoekonomik sorun olarak karşımıza çıktığını 

belirtmektedir. Klasik (örneğin D. Hume) ve Modern (örneğin M. Friedman) Miktar 

Teorisyenleri’ne göre, enflasyon ya da fiyatlar genel düzeyindeki artışın para arzındaki artışla doğru 

oranlı bir ilişkisi vardır. Keynesgil ekonomistler ise, enflasyonu tam istihdamın olduğu bir ortamda 

toplam arza (aggregate supply) göre toplam talepte (aggregate demand) bir fazlalık olması durumu 

olarak açıklamaktadırlar (Orhan, 1995;25). 

2.2. Enflasyon Hedeflemesinin Tanımı 

Enflasyon hedeflemesi, merkez bankasının nihai hedefi olan fiyat istikrarının sağlanması ve 

sürdürülmesi amacına yönelik olarak para politikasının makul bir dönem için belirlenen sayısal bir 

enflasyon hedefi ya da hedef aralığına dayandırılması ve bunun kamuoyuna açıklanması şeklinde 

tanımlanabilen para politikası uygulamasıdır (Balaban ve Asil, 2001). Bernanke ve Mishkin 
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(1997;97) ise enflasyon hedeflemesini devlet, merkez bankası veya her ikisinin birlikte hareket 

etmesi yoluyla enflasyon oranı için belli bir zaman boyutu dahilinde gerçekleştirilmek amacıyla 

resmi niceliksel bir hedefin ya da bir hedef aralığının halka ilan edilmesi olarak tanımlamaktadırlar. 

Enflasyon hedeflemesinin bir başka tanımı ise, “parasal otoritelerin ulaşmaya söz verdikleri orta 

vadeli sayısal bir enflasyon hedefini kamuoyuna duyurması” olarak yapılmaktadır (Orhan ve 

Erdoğan, 2002;289). Enflasyon hedeflemesinin en önemli özelliği, belli bir dönem için belli bir 

enflasyon oranı ya da enflasyon oranı aralığı belirlenmesi ve bu amaca ulaşılacağının para otoritesi 

tarafından taahhüt edilmesidir. 

2.3. Merkez Bankasının Tanımı, Kısa Tarihi, Başlıca Görev ve Yetkileri 

2.3.1. Tanım 

Literatürde merkez bankası, genel olarak para basımı (emisyon) yetkisine sahip olan, emisyon ve 

kredi hacmini kontrol eden, bankalara kredi veren son mercii olduğundan bankaların bankası olarak 

nitelendirilen bir kurum olarak tanımlanmaktadır (Orhan ve Erdoğan, 2002;176). Merkez bankaları 

birçok ülkede özerk devlet kuruluşları olarak görev yapmaktadırlar. Ancak, başta ABD’nin merkez 

bankası Federal Reserve Bank (FED) olmak üzere, bazı ülkelerin merkez bankalarının özel sektör 

kuruluşları oldukları görülmektedir. İster devlete, isterse özel sektöre bağlı olsun, merkez 

bankalarının para politikalarını belirlemede ve uygulamada bağımsız olmaları gerektiği konusu 

ekonomistlerin çoğu tarafından benimsenmektedir. 

2.3.2. Merkez Bankasının Kısa Tarihi 

Merkez bankası niteliğini taşıyan ilk banka, 1668’de kurulan İsveç Devlet Bankası’dır. Bu 

banka, ticari senetlerini iskonto ettirenlere madeni para yerine, kendi çıkardığı ve üstünde bankanın 

imzası bulunan banknotlar veren ilk bankadır. Ancak, gerek İngiltere’nin XVII. yüzyılda 

uluslararası siyasi ve ekonomik alandaki etkisi, gerekse bu ülkede finansal yapının çağına göre daha 

gelişmiş olması nedeniyle, genel olarak 1694 yılında kurulan İngiltere Bankası ilk emisyon, 
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dolayısıyla ilk merkez bankası olarak kabul edilmektedir (Parasız, 1997; 213). İngiltere Bankası’nın 

kurulmasının ardından, birçok Avrupa ülkesinde merkez bankası kurulmuştur. Daha önceden 

emisyon hakkını elinde tutan özel sermayeli bankalar bu işlevlerini ve yetkilerini merkez 

bankalarına devretmişlerdir. Merkez bankasının kurulması, kağıt para ihracının düzenlenmesi 

zorunluluğu ve devletin kısa vadeli krediye olan ihtiyacından kaynaklanmıştır.  

Merkez bankalarının esas gelişmesi yirminci yüzyıldan itibaren başlamıştır.  Özellikle Birinci 

Dünya Savaşı’nın yarattığı finansman ihtiyacı, bunun getirdiği yüksek enflasyon ve savaş 

sonrasında ekonomik gelişmenin hızla yükselmesi merkez bankalarına olan ihtiyacı artırmıştır. 

1920 yılında Brüksel’de toplanan uluslararası maliye konferansında alınan kararlar doğrultusunda 

para ve kredi faaliyetlerini düzenlemek üzere birçok ülkede merkez bankalarının hızla kurulması 

çalışmaları başlatılmıştır. Nitekim ekonomik ve siyasal sistemleri ne olursa olsun, hemen hemen 

bütün ülkelerde parasal yapıyı düzenlemek ve parasal işlemleri yürütmek üzere ardı ardına birer 

merkez bankası kurulmuştur. Türkiye’de de, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 1715 

sayılı yasa ile 15 Haziran 1930 yılında kurulmuştur (Kepenek ve Yentürk, 2000; 40). 

2.3.3. Merkez Bankasının Görev ve Yetkileri 

Merkez bankalarının görev ve yetkileri ülkeden ülkeye küçük değişiklikler göstermektedir. Bu 

başlık altında, birçok ülkenin merkez bankalarının ortak görev ve yetkileri üzerinde durulacaktır. 

Merkez bankasının başlıca görev ve yetkileri şu şekilde sıralanabilir: 

a) Banknot ihracını gerçekleştirmek. 

b) Para politikasının amaçlarının ve araçlarının belirlenmesini sağlamak. Merkez bankası, para 

politikasını hükümetle birlikte belirlerken; bu amaçlara ulaşmak için kullanacağı araçları 

belirlemede bağımsız olmalıdır. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren, birçok ülkedeki merkez 

bankasının birincil amacı, fiyat istikrarını sağlamak olmuştur. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 36       Mayıs – Haziran 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 
 

6 
 

c) Devlete avans verilmesi. Türkiye’de TCMB’nin Hazine’ye verdiği avans tutarı 30 Temmuz 

1997 tarihinde imzalanan Hazine – TCMB Protokolü ile kısıtlanmıştır. 

d) Hazine adına bankacılık işlemlerinin yapılması. 

e) Finansal sistemin istikrarının temin ve muhafaza edilmesi. 

f) Para arzının kontrolü. Bu amaçla, merkez bankaları reeskont politikası, mevduat munzam 

karşılık oranı, açık piyasa işlemleri (APİ), selektif kredi kontrolleri, emisyon, disponibilite 

oranı gibi birçok araç kullanmaktadırlar. 

g) Para piyasalarının düzenleyicisi olma ve gerektiğinde bankaların kısa vadeli kredi 

ihtiyaçlarının karşılanması. 

h) Paranın, selektif kredi politikası yoluyla sektörler arasında dağılımının sağlanması. 

i) Finansal alt yapı kurulmasına katkı. 

j) Devletin hazinedarlığı, devletin kasası ve saymanı olma görevi. 

k) Mali ve ekonomik konularda hükümete danışmanlık yapılması. 

l) Ülkenin uluslararası ödeme araçlarının idaresi. 

m) Para ve kredi ile ilgili istatistiklerin tutulması. 

n) Ulusal paranın iç ve dış değerini korumak için gerekli önlemlerin alınması. 

o) Ülkenin altın ve döviz rezervlerinin korunması. 

p) Para – kredi – ekonomi ile ilgili araştırmaların sağlanması. 

q) Bankalara kredi veren son mercii olma işlevi (bankaların bankası). 

r) Bankalararası işlemlerde takas bankası görevinin yürütülmesi. Tüm bankaların merkez 

bankasında cari hesabı bulunmaktadır ve merkez bankası aracılığıyla bankalar arasında 

hesaplaşma sağlanmaktadır. 

s) Bankacılık sistemini düzenlemek ve denetlemek. Yakın bir zamana kadar Türkiye’de de 

TCMB bu görevi yürütmekteydi. Ancak, 2000 yılında faaliyetlerine başlayan Bankacılık 
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Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) bu görevi TCMB’den devralmıştır. Uluslararası 

Takas Bankası (Bank of International Settlement – BIS) bütün ülkelere bankacılık sistemini 

düzenleyen ve denetleyen bu tür özerk kurumları oluşturmalarını önermektedir (Aktan, vd., 

1998; Parasız, 1997). 

3. MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞI 

3.1. Tanım 

Literatürde merkez bankasının bağımsızlığı; siyasi iktidardan bağımsızlık, başka bir deyişle, 

hükümetin merkez bankası üzerinde etkinliğinin kalmaması olarak yorumlanmaktadır (Aktan, vd., 

1998;111).  Merkez bankasının bağımsızlığından söz edilebilmesi için, merkez bankasının paranın 

istikrarını sağlama görevini yerine getirirken siyasi otoriteden direktif almaması gerekmektedir. Bir 

başka deyişle, merkez bankasının bağımsızlığının birincil koşulu para politikasına ilişkin temel 

kriterleri belirleme ve uygulamada serbesti içinde olmasıdır. Ancak bu bağımsızlık, merkez 

bankasının hükümetin ekonomi politikalarına uygun para politikalarını belirleyip uygulamaları 

anlamındadır. Diğer bir deyişle, merkez bankasının bağımsızlığından ziyade, özerkliğinden 

bahsetmek yerinde olacaktır. Fakat, literatürde “bağımsızlık” teriminin sık olarak kullanıldığı göz 

önünde bulundurularak; bu çalışmada, merkez bankasının “özerkliği” anlamında olmak üzere, 

merkez bankasının “bağımsızlığı” terimi tercih edilmiştir.  

3.2. Merkez Bankasının Bağımsızlığının Gerekliliği 

Para politikası, özellikle emisyon, hükümetlerin kaynak yaratmak için sık sık başvurdukları bir 

stratejidir. Bunun en önemli nedeni, emisyonun, yani para arzının artırılmasının, vergi oranlarının 

artırılması ya da yeni vergiler konulmasına göre hem daha kolay, hem de daha az oy kaybettirici bir 

uygulama olmasıdır. Böylece, özellikle azgelişmiş ülkelerde (AGÜ), sermaye yetersizliği ve 

kaynakların etkin kullanılamaması gibi çeşitli nedenlerden dolayı, hükümetler kaynak sıkıntısını 

emisyonla gidermeye ve kamu harcamalarını bu yolla karşılamaya çalışmaktadırlar. Ancak, para 
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arzının, ekonominin üretim çıktı artış hızının üzerinde artırılması parasal istikrarı bozarak yüksek 

enflasyona neden olmaktadır.  

Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için, merkez bankalarının, emisyon başta olmak üzere, para 

politikalarını uygulamada hükümetten bağımsız davranabilmeleri gerektiği savunulmuştur. Böylece, 

oy kaybına uğramak gibi bir endişesi olmayan merkez bankasının, emisyon hacmini kontrol 

ederken hükümete göre daha nesnel davranacağı düşünülmektedir (Parkin, 1994; 632). Ancak, 

merkez bankasının bağımsızlığının her zaman olumlu sonuçlar verdiğini söylemek mümkün 

değildir. Hatta, Friedman gibi bazı ekonomistler, merkez bankasının siyasi otorite tarafından etkin 

olarak denetlenmesi gerektiği görüşündedirler (Friedman, 1962; 225). 

3.3. Merkez Bankasının Bağımsızlığının Türleri ve Kriterleri 

Merkez Bankasının bağımsızlığının türleri genel olarak yasal bağımsızlık, fiili bağımsızlık, 

politik bağımsızlık ve ekonomik bağımsızlık olarak sınıflandırılmaktadır. 

  3.3.1. Yasal Bağımsızlık 

Yasal bağımsızlık; yönetim ve yürütmeyle ilgili tüm organlarının,  siyasi otoriteden 

bağımsız olarak serbestçe karar alabilme ve hareket edebilmelerini sağlamak üzere merkez 

bankasının yasal yönden düzenlenmesidir.  Merkez bankası; çerçevesi net olarak belirlenmiş yasal 

statülerinde yer alan unsurlarla, siyasi otoriteden gelecek gerek siyasal ve ekonomik gerekse idari 

nitelikli baskılara karşı koyabilme gücüne ve iradesine sahip olabilmektedir. Bu nedenle yasama 

organı, merkez bankasının bağımsızlığını güvence altına almakta çok önemli bir rol oynamaktadır.  

3.3.2. Fiili Bağımsızlık 

Fiili bağımsızlık, yasal bağımsızlığı da içerecek kadar geniş bir kavramdır. Merkez bankası 

guvernörünün ve üst düzey yöneticilerinin kişilikleri ve gelenekleri gibi faktörler,  merkez 

bankasının fiili bağımsızlığının düzeyini belirleyen unsurlardandır.  



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 36       Mayıs – Haziran 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 
 

9 
 

Fiili bağımsızlık olmadan merkez bankasının yasal bağımsızlığının olması bir anlam ifade 

etmemektedir. Birçok gelişmekte olan ülke, gelişmiş ülkelerin merkez bankası yasalarının çeşitli 

unsurlarını olduğu gibi kendi yasalarına aktarma yoluna gitmelerine karşın uygulamada başarılı 

olamamışlardır. Çünkü yasal statüyü düzenlerken gösterilen  özen ve duyarlılık, uygulamada aynı 

ölçüde görülmemektedir.  Bu bakımdan, merkez bankalarına fiili yönden bağımsızlık 

sağlanmasında yasal bağımsızlığın etkinliği, bütünüyle yasada yer alan hükümlerin 

uygulanabilirliğine bağlıdır (Abdullayev, 2002;40-44).      

3.3.3. Politik Bağımsızlık 

Politik bağımsızlık, merkez bankasının kendi politika hedeflerini hükümetin etkisi olmaksızın 

belirleyebilme yetisidir. Politik bağımsızlık konusunda Bade ve Parkin (1982;2) oniki ülkeyi içeren 

bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada, 1-4 arasında değerler alabilen bir bağımsızlık ölçeği 

geliştirilmiştir. Bade ve Parkin’in çalışmasını temel alan Alesina (1988;17-52), ülke sayısını 

onaltıya çıkarmıştır. Alesina’nın çalışmasında politik bağımsızlık özde dört temele dayandırılmıştır: 

a) Merkez bankası ve hükümet arasında varolan kurumsal ilişki. 

b) Banka guvernörünün göreve atanması ve görevden alınmasına ilişkin prosedür. 

c) Hükümet yetkililerinin bankanın yönetimindeki rolü ve etkileri. 

d) Hükümet ve banka arasındaki ilişkinin ve görüş alışverişlerinin sıklığı. 

Bunların yanında, merkez bankasının politik bağımsızlığının temel ölçütlerinden birisi de 

merkez bankası guvernörü ve diğer üst düzey yöneticilerin görev süresidir. Ancak, merkez bankası 

guvernörü ve üst düzey yöneticilerin görev süresinin yasayla belirlenmesi yeterli değildir. Önemli 

olan uygulamadır. Örneğin, Türkiye’de merkez bankası guvernörünün 1980-1996 yılları arasında 

yasadaki görev süresi beş yıl olmasına karşın bu dönemdeki guvernörlerin ortalama görev süreleri 

fiilen ikibuçuk yıldan daha az olmuştur. Bu durum da, Türkiye’de sözkonusu dönemde merkez 

bankasının politik bağımsızlığının düşük olduğunu göstermektedir.  
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Sonuç olarak, literatürde merkez bankasının üzerindeki politik baskı ve etkinin minimum 

düzeyde olması tercih edilmektedir. 

3.3.4. Ekonomik Bağımsızlık 

Ekonomik bağımsızlık, merkez bankasının para politikası araçlarını herhangi bir kısıtlama 

olmaksızın kullanabilmesidir. Ekonomik bağımsızlıkla, hükümetin kendi açıklarını doğrudan 

merkez bankası kredileri ile finanse edebilmesinin kolaylık derecesi ölçülmektedir. Merkez bankası, 

para politikası araçlarını kullanmakta ne kadar serbest davranabiliyorsa, o kadar ekonomik 

bağımsızlığa sahiptir. 

4. MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞI – ENFLASYON İLİŞKİSİ 

Merkez bankalarının bağımsızlığı ile enflasyon arasındaki ilişki daha çok kamu açıklarının 

merkez bankası aracılığı ile finanse edilmesi olgusundan kaynaklanmaktadır. Yüksek para arzı artışı 

enflasyon üzerinde olumsuz etkiler doğurmaktadır. 

Merkez bankalarının bağımsızlıkları ile enflasyon oranları arasında ilişkiler gözlenmemekle 

beraber, bu ilişkinin güvenilirliği daima tartışma konusudur. Öncelikle, bağımsızlığın ölçütlerinin 

ve sonuçlarının yorumu konusunda kişisel görüş ayrılıklarına düşülmesi mekez bankasının 

bağımsızlığı – enflasyon ilişkisinin sağlam temellere oturtulamamasına neden olmaktadır. 

Ekonomide enflasyonun düşük tutulması hedeflenmektedir. Enflasyonun düşük tutulmasının ancak 

bağımsız bir merkez bankasının uygulayacağı para politikalarıyla mümkün olabileceği konusunda 

yaygın bir görüş vardır. Milton Friedman’ın öncülüğünü yaptığı Monetaristler, enflasyonla 

mücadelenin para politikasıyla yapılabileceğini savunmaktadırlar. Merkez bankasının sıkı bir para 

politikası izlemesi, hiçbir konuda taviz vermemesi, enflasyonu azaltıcı nitelikte bir unsur olarak 

görülmektedir. Yine Monetaristler’e göre, para arzındaki bir değişme nispi fiyatları ve getiri 

oranlarını etkilemektedir. Şöyle ki, merkez bankası para arzını artırdığı zaman halkın parasal 

aktifleri çoğalacaktır. Para miktarındaki artış sonucu portföy bileşiminin getiri oranı, portföydeki 
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diğer aktiflere göre azalmış olacaktır. Bunun nedeni, para miktarındaki artışın paranın marjinal 

değerini düşürmesidir. Diğer aktiflere göre paranın marjinal değerinin düşmesi aslında, halkın 

elinde para fazlasının bulunması demektir. Bireylerin bu para fazlasını diğer aktiflere harcaması 

ekonomide toplam harcamaları artıracaktır. Toplam harcamalar, tüketim ve yatırım mallarına 

yöneldiği taktirde, toplam talep doğrudan doğruya artmış olacaktır. Bireyler, ellerindeki para 

fazlalarını hisse senedi ve tahvil gibi finansal aktiflere yönelttikleri takdirde ise, bunların getiri 

oranlarını azaltmak suretiyle toplam talep daha dolaylı bir yolla genişlemiş olacaktır (Orhan, 

1995;185). 

Bir toplum için enflasyonun düşük düzeyde tutulabilmesi, arzulanan ve olması gereken bir 

olgu olarak kabul edilir. Düşük enflasyonun yaratacağı başlıca yarar, ekonomik riski 

azaltabilmesidir. Böyle bir durumda, toplumda yerleşik enflasyon beklentileri kırılacağı için, 

ekonomik risk sorunu da ortadan kalkacaktır. Enflasyonun düşük düzeyde gerçekleşmesi, 

belirsizlikleri de azaltır. Bu nedenle, düşük enflasyon, emek ve sermaye arasındaki ilişkilerin daha 

iyi planlanmasına ve daha sağılıklı sözleşmelerin yapılmasına yardımcı olur. 

Merkez bankalarının siyasi otoriteye oranla fiyat istikrarını sağlama konusunda çok daha 

duyarlı davrandıkları genel olarak kabul edilen bir görüştür. Kuşkusuz politikacılar da, fiyat 

istikrarının öneminin bilincindedir. Ancak, siyasi otorite için büyüme ve istihdam sorunun çözümü 

de en az fiyat istikrarı kadar önem ve öncelik taşır. Bu nedenle, siyasi otorite ile merkez bankaları 

önceliği fiyat istikrarına verseler bile, diğer politikaları gözardı edemezler. Hatta salt bu nedenle, 

merkez bankaları tam anlamıyla bağımsız olamazlar. Amerikan Merkez Bankası (FED) bu konuda 

tipik bir örnektir (Oktar ve Takucu, 2001;17). FED temel görevlerini yerine getirirken, ekonominin 

temel amaçları olan yüksek istihdam, fiyat istikrarı, ekonomik büyüme ve dış ticaret dengesini 

gözönünde bulundurmaktadır. 
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Merkez bankalarının bağımsızlığının temel ölçütlerinin başında, fiyat istikrarının 

sağlanmasına yönelik görevin üstlenmiş olması gelir. 

Son yıllarda çoğu ülkede yaşanan tecrübeler, en düşük ve en istikrarlı enflasyon oranının, 

merkez bankalarını siyasetten olabildiğince uzak tutan ve bankaya sadece fiyat istikrarını sağlama 

görevi veren ülkelerde olduğunu ortaya koymaktadır. 

Merkez bankalarının yerine getirmekle yükümlü olduğu birçok asli görevleri sırasında, uzun 

dönemde enflasyon oranını düşük düzeylerde sağlayabilecek bir fiyat istikrarının gerçekleştirilmesi 

büyük önem taşır ve öncelikli bir hedef olarak kabul edilir. 

Dünya genelinde yetmişli yılların ortalarından itibaren uzun süreli ve yüksek oranlı 

enflasyon süreci yaşanmıştır. Buna göre, ekonomide fiyat istikrarının sağlanması öncelikli bir 

politika olarak gündeme gelmiştir. Fiyat istikrarını sağlamak için merkez bankaları bazı 

sorumluluklar üstlenmişlerdir. Türkiye’nin de içinde bulunduğu bazı ülkelerde, merkez bankaları 

önceden bir enflasyon hedefi belirlemekte ve bu hedefin gerçekleşeceğine ilişkin kamuoyu önünde 

sorumluluk yüklenmektedirler. Merkez bankalarının enflasyon hedeflerini saptayarak kamuoyu 

önünde sorumluluk yüklenmesi uygulamada olumlu sonuçlar vermektedir. Enflasyon 

hedeflemesinden beklenen temel amaç, merkez bankasınca yürütülen para politikaları için bir 

nominal çapa oluşturmasıdır. Enflasyon hedeflemesi, bilgi değişikliklerinin kamuoyu tarafından 

incelenmesini içerir. Bu açıdan, enflasyon hedeflemesi, açıklığı ve güvenilirliği sağlar. Böyle bir 

ortam, bir yandan toplumda yerleşik enflasyon beklentilerini kırmakta; diğer yandan da ekonomik 

koşullarla ilgili sağlıklı tahminlerde bulunma imkânının doğmasını sağlamaktadır. Diğer bir deyişle, 

ekonomik riskler önemli ölçüde azalmaktadır. Enflasyonun düşük düzeylerde gerçekleşeceğine 

ilişkin taahhütler belirsizlikleri azaltır ve ekonomideki aktörlerin (bankalar, şirketler, bireyler, vb.) 

geleceği planlamalarında rahatlık sağlar. 
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Merkez bankalarının bağımsız olduğu ülkelerde enflasyonun daha düşük düzeylerde 

gerçekleştiği bazı araştırmalarda ispatlanmıştır (Cukierman, vd., 1992;372). Bu ülkelerde merkez 

bankalarına ve uygulanan para politikalarına güven tamdır. Bu güven sayesinde, merkez bankaları 

ekonomide genel bir durgunluğa neden olmadan düşük oranlı bir enflasyonu daha kolayca 

gerçekleştirebilmektedirler. 

Merkez bankalarının bağımsızlık derecesi ile enflasyon arasındaki negatif ilişki, Tablo 1’de 

açıkça görülmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde bu ilişki daha belirgindir. Tabloyu 

incelediğimizde, merkez bankası bağımsızlık endeksi en yüksek olan Almanya ve İsviçre’de 

enflasyon oranı 1980-1989 arasında ortalama yıllık yüzde 3 olarak gerçekleşmiştir. Daha az 

bağımsızlığa sahip İtalyan merkez bankası enflasyonla mücadelede Almanya ve İsviçre merkez 

bankaları kadar başarılı olamamış ve aynı dönemde enflasyon oranı ortalama yıllık yüzde 11 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Ancak, merkez bankalarının yasal bağımsızlığı ile enflasyon oranı arasındaki ilişki her 

zaman anlamlı olmamaktadır. Örneğin, gelişmiş ülkelerden olan Belçika, Japonya ve Norveç’te 

merkez bankası bağımsızlık endeksi sırasıyla 0.17, 0.18 ve 0.17 iken, bir başka deyişle düşük bir 

bağımsızlık düzeyi mevcutken, enflasyon oranları sırasıyla 5, 3 ve 8’dir. Kısacası, merkez bankası 

bağımsızlığı ile enflasyon oranı arasındaki ilişki bu ülkeler için geçerli değildir. 
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Tablo 4.1. Merkez Bankalarının Yasal Bağımsızlık Dereceleri ve Yıllık Ortalama Enflasyon 

Oranı (1980 – 1989) (Gelişmiş Ülkeler) 

 

ÜLKE ADI YASAYLA SAĞLANAN 

BAĞIMSIZLIK ENDEKSİ 

ORTALAMA 

ENFLASYON (%) 

Almanya 0.69 3 

İsviçre 0.69 3 

Avusturya 0.61 4 

Danimarka 0.50 7 

ABD 0.48 5 

Kanada 0.45 6 

İrlanda 0.44 9 

Hollanda 0.42 3 

Avustralya 0.36 8 

İzlanda 0.34 32 

Lüksemburg 0.33 5 

İsveç 0.29 8 

Finlandiya 0.28 7 

İngiltere 0.27 7 

İtalya 0.25 11 

Yeni Zelanda 0.24 12 

Fransa 0.24 7 

İspanya 0.23 10 

Japonya 0.18 3 

Norveç 0.17 8 

Belçika 0.17 5 
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Tablo 4.2. Merkez Bankalarının Yasal Bağımsızlık Dereceleri ve Yıllık Ortalama Enflasyon 

Oranı (1980 – 1989) (Gelişmekte Olan Ülkeler) 

ÜLKE ADI YASAYLA SAĞLANAN 

BAĞIMSIZLIK ENDEKSİ 

ORTALAMA 

ENFLASYON (%) 

Yunanistan 0.55 18 

Mısır 0.49 16 

Kostarika 0.47 23 

Şili 0.46 19 

Türkiye 0.46 41 

Nikaragua 0.45 128 

Malta 0.44 3 

Tanzanya 0.44 27 

Kenya 0.44 10 

Filipinler 0.43 13 

Zaire(Kongo Dem. Cum.) 0.43 45 

Peru 0.43 108 

Honduras 0.43 7 

Venezuella 0.41 6 

Bahamalar 0.41 6 

Portekiz 0.41 16 

Arjantin 0.40 143 

Etiyopya 0.40 4 

Lübnan 0.40 Veri Yok 

İsrail 0.39 72 

Barbados 0.38 7 

Uganda 0.38 72 

Nijerya 0.37 18 

Malezya 0.36 4 

Meksika 0.34 50 

Hindistan 0.34 9 

Botsvana 0.33 10 
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Zambiya 0.33 25 

Gana 0.31 37 

Romanya 0.30 4 

Bolivya 0.30 119 

Samoa Adaları 0.30 12 

Çin 0.29 8 

Singapur 0.29 3 

G. Kore 0.27 8 

Endonezya 0.27 9 

Kolombiya 0.27 21 

Tayland 0.27 6 

G. Afrika 0.25 14 

Macaristan 0.24 9 

Uruguay 0.24 45 

Panama 0.22 3 

Pakistan 0.21 7 

Brezilya 0.21 419 

Tayvan 0.21 5 

Zimbabve 0.20 12 

Katar 0.20 4 

Nepal 0.18 10 

Yugoslavya 0.17 73 

Fas 0.14 7 

Polonya 0.10 36 

 

Kaynak: A.Cukierman, S. Webb ve B. Neyapti, ‘Measuring The Independence Of Central Banks and 

Its Effect On Policy Outcomes’, The World Bank Economic Review, September 1992, s.52 
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Tablo 4.2’den de görüleceği üzere, merkez bankasının bağımsızlığı ile enflasyon arasındaki 

ilişki gelişmekte olan ülkelerde anlamsız olmaktadır. Örneğin, 0.30 bağımsızlık endeksine sahip 

olan Romanya, Bolivya ve Samoa Adaları’nda 1980-1989 arasındaki yıllık ortalama enflasyon 

oranları sırasıyla yüzde 4, yüzde 119 ve yüzde 12’dir. Buradan, enflasyon sorununun gelişmekte 

olan ülkelerde, merkez bankasının bağımsızlığından çok, yapısal nedenlerle ilintili olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır.  

Cukierman, Webb ve Neyapti’nın (1992;378) yukarıda belirtilen çalışmalarında merkez 

bankası guvernörünün değişme sıklığı ile enflasyon oranı arasındaki ilişkiyi de incelemişlerdir. 

Vardıkları sonuç, gelişmekte olan ülkelerde bu ilişkinin pozitif, bir başka deyişle gelişmekte olan 

ülkelerde merkez bankası guvernörünün değişme sıklığı arttıkça (görev süresi azaldıkça) enflasyon 

oranının da arttığı yönündedir. Bu ilişki, gelişmiş ülkelerde anlamsızdır. 

Buradan çıkarılacak sonuç, merkez bankasının bağımsızlığının düşük enflasyonun 

sağlanması için ne gerek, ne de yeter tek koşul olduğudur. Bağımsız bir merkez bankasının 

enflasyon üzerindeki etkisi ancak bir dereceye kadardır. Merkez bankasının bağımsızlığı, enflasyon 

oranının yükselmesine karşı alınacak önlemlerin daha kolay uygulanmasını sağlamaktadır. Çünkü, 

yüksek enflasyon yaşayan ülke deneyimleri göstermiştir ki, enflasyonun bir kere yükselmesine izin 

verilmesi durumunda, merkez bankasına yetki ve sorumluluk devriyle bu sorunun çözülmeye 

çalışılması pek olanaklı olmamaktadır. Enflasyon artış hızını kontrol altına alıp kamuoyunda 

inanılırlığın sağlanması durumunda, merkez bankasına yetki ve sorumluluk devri, yüksek enflasyon 

dönemlerinin yeniden yaşanması olasılığını önlemektedir.  Bir başka deyişle, merkez bankası 

bağımsızlığı ancak hükümetin ekonomi politikalarıyla desteklendiği zaman enflasyon oranları 

üzerinde etkili olabilmektedir.  

Sonuç olarak, yapılan araştırmalar, merkez bankasının bağımsızlığı ile enflasyon oranı 

arasında bir ilişkinin varolduğunu destekleyecek sonuca ulaşamamıştır. Gelişmiş ülkelerde böyle bir 
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ilişkiden görece söz edilebilirken, gelişmekte olan ülkelerde bu ilişki sıfırdır. Yalnızca, gelişmekte 

olan ülkelerde merkez bankası guvernörünün değişme sıklığı ile enflasyon oranı arasında pozitif bir 

ilişki bulunmuştur. 

5. SONUÇ 

Literatürde, merkez bankasının bağımsızlığı konusunda özellikle son iki yüzyıldır 

tartışmalar devam etmektedir. Siyasi iktidardan bağımsız hareket edebilen merkez bankasının, fiyat 

istikrarını sağlamada daha başarılı olabileceği konusundaki görüş 1990’lı yıllardan itibaren, 

enflasyon hedeflemesinin uygulanmasıyla birlikte, yaygınlaşmıştır. Ancak, merkez bankasının 

bağımsızlığı ile enflasyon oranı arasında bir ilişki olduğunu destekleyecek bir araştırma henüz 

bulunmamaktadır. 

Kısacası, enflasyonla mücadelede, merkez bankasının bağımsızlığının tek başına yeterli 

olmadığı açıktır. Önemli olan, hükümetin ekonomi politikalarının enflasyonla mücadele 

doğrultusunda oluşturulması ve para politikalarının merkez bankası aracılığıyla uyum içinde 

uygulanmasıdır. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÜNİVERSİTELERİNDE TÜRK DÜNYASI 
ÜLKELERİNE YÖNELİK OLARAK YÖNETİM VE ORGANİZASYON ALANINDA 

YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN GENEL BİR DEĞERLENDİRİLMESİ 

           
Agah Sinan ÜNSAR  *              Altan AYAN  ** 

ÖZ 
              Gerçekleştirilen bu çalışmada öncelikle, yönetim ve organizasyon kavramı temel 
perspektifi ile irdelenmiştir. Bu kapsamda, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, 
stratejik yönetim ve örgüt teorisi konuları kısaca açıklanmıştır. Daha sonra ikinci olarak ise, 
Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde Türk Dünyası ülkelerine yönelik olarak yönetim ve 
organizasyon alanında yazılmış lisansüstü tezler değerlendirilmiştir. Ulaşılan yönetim ve 
organizasyon alanındaki 27 teze ilişkin detaylı bir değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Bu 
sayede, Türk Dünyası Ülkelerindeki yönetim ve organizasyon alanındaki gelişmelere ilişkin 
hem bir fikir elde edilmiş hem de Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerindeki Türk Dünyası 
ülkelerine yönelik olarak yazılmış yönetim ve organizasyon alanındaki lisansüstü tezlerin 
nasıl şekillendiği ortaya koyulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yönetim ve Organizasyon, Lisansüstü Eğitim, Türk Dünyası, Yönetim 
Bilimi, Türk Dünyası Ülkeleri 

 

A GENERAL EVALUATION OF GRADUATE THESES WRITTEN IN THE FIELD 
OF MANAGEMENT AND ORGANIZATION AIMED AT TURKISH WORLD 

COUNTRIES IN THE UNIVERSITIES OF THE REPUBLIC OF TURKEY 

ABSTRACT 
                In this study carried out, primarily, the main perspective of the concept of 
management and organization is thoroughly examined. In this context, the topics of human 
resources management, organizational behavior, strategic management and organization 
theory are briefly explained. Then, secondly, the graduate theses written in the field of 
management and organization aimed at Turkish World Countries in the universities of the 
Republic of Turkey are evaluated. A detailed evaluation related to twenty-seven theses is 
carried out concerning the field of management and organization achieved. Thus, the idea is 
obtained by regarding the developments in the field of management and organization in 
Turkish World Countries, along with the revelation on the shapes of the graduate theses 
written in the field of management and organization aimed at Turkish World Countries in the 
universities of the Republic of Turkey. 

Keywords: Management and Organization, Graduate Education, Turkish World, 
Management Science,  Turkish World Countries 
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1.GİRİŞ 
Günümüz dünyasında faaliyet gösteren işletmeler için yönetim ve organizasyon süreci 

hayati bir niteliği olan bir kavramdır. İşletmeler varlıklarını devam ettirebilmek için yönetim 
biliminin değerini ve önemini anlamak zorundadırlar. Rekabetin her geçen gün arttığı 
globalleşen Dünya’da işletmeler yönetim bilimi ve çağdaş yönetim uygulamalarını iş hayatına 
uyguladıklarında rakiplerine oranla daha başarılı olabilirler.  

Yönetim ve organizasyon alanındaki uygulamaların çeşitli ülkelerde ne kadar yaygın 
olduğunu ve bu konuya ne derece önem verildiğini anlamak önemli bir konudur. Bu açıdan, 
Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde Türk Dünyası ülkelerine yönelik olarak yönetim ve 
organizasyon alanında yazılmış lisansüstü tezlerin nasıl şekillendiğinin değerlendirilmesi 
önemli bir husustur. Bu çalışma, hem Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası ülkelerinin 
arasındaki işbirliğinin önemini irdelemek hem de Türk Dünyasındaki yönetim ve 
organizasyon alanına ilişkin uygulamaların öneminin ve yaygınlığının ne ölçüde olduğunu 
belirlemek açısından önem taşıdığı söylenebilir. 

Nitekim Türk Dünyası ülkelerinin yönetim ve organizasyon uygulamaları açısından ne 
kadar geliştiğine dair bir fikir edinebilmek ve bu konunun öneminin irdelenmesi suretiyle 
yönetim ve organizasyon uygulamalarının Türk Dünyasında daha da fazla gelişmesinin 
gerekliliği üzerinde durmak önemlidir. Bir başka ifadeyle Türk Dünyası ülkelerinde yönetim 
ve organizasyon alanındaki mevcut teorik ve uygulamalı bilgiler belirlenmeye çalışılacaktır. 

2.YÖNETİM VE ORGANİZASYON KAVRAMI 
Yönetimin izleri milattan önce 5000 yılında Sümerlerin idari ve ticari aktivitelerine 

yardım ederken kullandıkları yazılı kayıtlarda görülebilmektedir. Yönetim süreci, Mısır 
piramitlerinin yapımına, Roma imparatorluğunun yükselişine ve  Venedik’in ondürdüncü 
yüzyıldaki ticari başarısına katkı sağlamıştır. 1700’lü yıllarda sanayi devrimi sırasında büyük 
değişimler olmuştur. 20. Yüzyıla gelindiğinde Henry Ford ve diğerleri, kitle üretimini yeni 
ekonominin temel dayanağı haline getirmişlerdir. Yine, klasik okulu Frederick Taylor, Max 
Weber ve Henri Fayol temsil etmiştir (Schermerhorn 2012: 32). 

Yönetim düşüncesinin başlıca fikirlerinin çoğu 19. ve 20. yüzyıllarda canlanmış ve 
bugüne kadar yöneticiler tarafından uygulanmıştır. Erken dönem yönetim düşünceleri; 
operasyonel perspektif,  bürokratik yönetim yaklaşımı, yönetim süreci yaklaşımı, ve 
davranışsal perspektifteki yönetim yaklaşımları olarak ifade edilebilir. Sistem teorisi ve 
durumsallık teorisi ise modern yönetim perspektifinde değerlendirilmektedir (Gomez-Mejia 
vd. 2012: 12).  

Yönetim, değişen çevre şartlarında örgütsel amaçları gerçekleştirebilmek için 
başkalarıyla birlikte ve başkaları aracılığıyla çalışma süreci olarak tanımlanabilir. Bu sürecin 
merkezinde sınırlı kaynakların etkili ve verimli kullanılması vardır. Bu tanımın beş anahtar 
öğesi şöyledir: 1) başkalarıyla birlikte ve başkaları aracılığıyla çalışma, 2) örgütsel amaçları 
gerçekleştirme, 3) etkililik ve verimlilik dengesi, 4)sınırlı kaynakları en iyi şekilde kullanma 
ve 5) değişen çevre koşulları ile başa çıkmadır. Her şeyden önce, yönetim sosyal bir süreçtir. 
Araba üretimi, kitap basımı gibi birçok kolektif amaçlar bireylerin birlikteliğini ve sinerjisini 
gerektirir. Fakat her durumda, yöneticiler, başkaları ile birlikte ve başkaları aracılığıyla 
çalışarak yapılan şeylerin sorumluluğunu üzerlerine alırlar (Kreitner 2009: 5-6). 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 36       Mayıs – Haziran 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 
 

3 
 

Yöneticiler, kendi işlerini organizasyonlarda yaparlar. Organizasyon, belirli amaçları 
gerçekleştirmek için insanların tasarladığı bir düzen olarak tanımlanabilir. Kolej, üniversite, 
facebook, beysbol takımı, hükümet departmanları, semtteki bakkal dükkânı birer 
organizasyon örneğidir. Organizasyonların üç genel özelliği mevcuttur: 1)Her organizasyonun 
diğerlerinden ayrı bir amacı vardır.  2)Her organizasyon insanlardan oluşur. 3)Bütün 
organizasyonlar üyelerinin çalışacağı bilinçli bir yapı geliştirirler (Robbins vd. 2012: 6-7). 

Organizasyon, ortak amaçları gerçekleştirmek için hareket eden farklılaşmış 
fonksiyonları ve koordinasyonu olan kişi ve grupları bir takım olarak birbirine bağlayan bir 
unsurdur (Hitt vd. 2012: 4). Organizasyon, iki veya daha fazla kişinin ortak bir uğraş veya 
amaç için bulunduğu herhangi bir şart olarak tanımlanabilir (McLean 2006: 2).                       
Organizasyon, kişisel ve örgütsel amaçları gerçekleştirmek için birlikte ve koordine olarak 
hareketlerini yürüterek çalışan insanlar topluluğudur. Bu amaçlardan kişisel olanlar, örgütün 
üyeleri olarak gerçekleştirmeye çalıştıkları (çok para kazanmak, belirli düzeyde kişisel güç ve 
prestij sağlamak) unsurlardır. Bu amaçlardan örgüt için gerçekleştirilmeye çalışılanlar da 
(müşteri istekleri doğrultusunda yenilikçi ürün ve hizmetler sağlamak, sosyal sorumluluk ve 
doğal çevreyi korumak) mevcuttur (George vd. 2012: 5). 

Organizasyon, iki veya daha fazla insanın ortak bir amacı gerçekleştirmeye çalışarak 
koordine olduğu müşterek bir sosyal sistem olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle, insanlar 
ortak bir amaç için çabalarını birleştirme konusunda formal olarak  anlaşmasının sonucunda 
organizasyon meydana gelir (Kreitner 2009: 239). Yönetim ve organizasyon disiplinini 
oluşturan alt boyutlar aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 

2.1. İnsan Kaynakları Yönetimi 
İnsan kaynakları yönetimi, örgütsel amaçları gerçekleştirmede insan yeteneklerinin 

etkili ve verimli bir şekilde kullanımını sağlayacak yönetim sisteminin tasarlanmasıdır 
(Mathis vd. 2011: 4). İnsan kaynakları yönetimi, proaktif bir yaklaşım olarak ele alınan ve 
insan kaynaklarının alt fonksiyonlarını bütünleştiren bir faaliyettir (Kaufman 2001: 343). 
İnsan kaynakları yönetimi, örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi için işgörenlerin bilgileri, 
becerileri, yetenekleri ve diğer karakteristiklerinin etkili kullanımını sağlayan bir örgütteki 
formal sistemin dizaynıdır. İnsan kaynakları yönetimi; işe alma, seçme, eğitim(training) ve 
geliştirme, tazminat, değerlendirme, işgörenlerin terfisi ile ilgili konularla ilgilenir (Pynes 
2009: 3). 

İnsan kaynakları yönetimi, organizasyonlar için hayati önemi olan bir fonksiyondur. 
İnsan kaynakları yönetimi iki unsuru içerir: 1) insanları yönetme faaliyetleri, politikaları ve 
uygulamalarını etkili bir şekilde rekabet edebilmek için kullanmak, 2) birçok değişen güç 
(yeni rakipler, yeni teknoloji, yeniden yapılanma, yasal ve toplumsal kaygılar) karşısında, 
organizasyonların uzun dönemli etkili bir şekilde rekabet edebilecek konumu almasını 
sağlamak için ihtiyaçlarını anlamak ve yanıt verebilmektir (Schuler 2000: 240). 

2.2. Örgütsel Davranış 
Örgütsel davranış, iki çeşit etkilemeyi içeren bir araştırma alanı olarak görülmektedir: 

1) çalışılan örgütün insanlar üzerine etkisi, ve 2) insanların çalışılan örgüt üzerine etkisidir 
(Brief vd. 2002: 280). Örgütsel davranış, insanların örgütün içinde ve etrafında ne 
düşündükleri, ne hissettikleri ve ne yaptıklarıyla ilgilenir. Örgütsel davranış, işgören 
davranışı, kararları, algılamaları ve duygusal tepkilerine odaklanır. Örgütsel davranış, 
örgütteki bireylerin ve takımların birbirleri ve diğer örgütlerdeki muadilleriyle nasıl bir ilgisi 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 36       Mayıs – Haziran 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 
 

4 
 

olduğuna bakar. Örgütsel davranış, örgütlerin dış çevreleriyle etkileşimlerinin nasıl olduğunu 
özellikle işgören davranışları ve kararları bağlamında ele alır (McShane vd. 2010: 4).                             

Örgütsel davranış, sosyal bilimlerin bir parçasıdır. Örgütsel davranış; bireylerin, 
grupların ve organizasyonların etkinliğinin arttırılması için nasıl işlemesi gerektiği ve 
işgörenlerin ve örgütlerin refahının nasıl sağlanabileceği hakkında bilgi arayan temel ve 
uygulamalı bir sosyal bilimdir. Örgütsel davranış, doğası itibariyle hem temel(bilgi üretmesi) 
hem de uygulamalı(bilgiyi kullanması) bir bilim dalıdır (Sinha 2008: 4). 

2.3. Stratejik Yönetim 
Strateji, temel tanımı itibarıyla, bir amaca ulaşmak için yapılan maksatlı bir girişim 

olarak ifade edilebilir (Huff vd. 2009: 6).  Stratejik yönetim, bir şirketin stratejik rekabet 
yeteneği elde edebilmesi ve ortalamanın üzerinde geri dönüş kazanması için gereken belirli 
eylemler, kararlar ve taahhütlerin tamamını içeren süreçtir (Hitt vd. 2009: 6).  

Stratejik yönetim, bir şirketin uzun dönemli performansı doğrultusunda bir dizi 
yönetsel kararın ve eylemin belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Stratejik yönetim, çevresel 
tarama (hem dışsal hem de içsel), strateji formülasyonu (stratejik ya da uzun vadeli planlama), 
strateji uygulama ve değerlendirme ve kontrolü içerir (Wheelen vd. 2012: 5). Stratejik 
yönetim, örgütlerin istikamet belirlemesiyle ilgili bir durumdur. Stratejik yönetim öncelikle 
üst yöneticileri ilgilendiren bir konudur. Günümüzde firmalar rekabet ortamında bulunması 
kapsamında, girdi (input) etkenlerinin rekabeti, müşteriler için rekabet ve nihayetinde gelir 
için rekabetin etkisindedir (Rumelt vd. 1991: 6). 

2.4. Örgüt Teorisi  
Örgüt teorisi, kökleri sosyolojide olan geniş bir alandır. Örgüt teorisi alanına 

antropologlar, felsefeciler ve siyasal bilimciler büyük katkılar sağlamışlardır. Örgüt teorisi, 
yöneticilerin bir konusu olarak yakın zamanda ortaya çıkmıştır. Örgüt teorisyenleri, örgütlerin 
niçin var oldukları ve bu sosyal sistemlerin fonksiyonlarının nasıl olduğu ile ilgilenirler. Bu 
ilgi, örgütsel yaşamın formal ve informal yönleri ve örgütsel-sosyal ilişkiler üzerine bir 
araştırma alanının gövdesi olmuştur (Helms 2006: 615-616). 

3. METODOLOJİ VE VERİ ANALİZİ 

Gerçekleştirilen bu araştırma, Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde Türk Dünyası 
ülkelerine yönelik olarak yönetim ve organizasyon alanında yazılmış lisansüstü tezlerin bir 
değerlendirmesini kapsamaktadır. Bu kapsamda, ulusal tez merkezi aracılığıyla bu konudaki 
27 adet yüksek lisans ve doktora tezine ulaşılmış ve bu tezler üzerinde çeşitli 
değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Türk Dünyası ülkeleri olarak Azerbaycan, 
Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a yönelik yönetim ve organizasyon 
alanında yazılmış olan lisansüstü tezleri incelenmiştir. Daha sonra; yıl, tezin türü, üniversitesi, 
konusu, tez başlığı ve ülkeye göre istatistiki analizler gerçekleştirilmiştir. İstatistiki analizler 
gerçekleştirilirken SPSS 15 programından yararlanılmıştır.  

Daha sonra, Türk Dünyasına yönelik yazılan yönetim ve organizasyon kapsamında 
olan tezler konularına göre tablolaştırılmıştır. Yönetim ve organizasyon kapsamında olan 
tezler konuları itibarıyla; insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, stratejik yönetim, örgüt 
teorisi ve diğer konular olarak beşe grupta sınıflandırılmıştır. 
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Tablo 1. Yıllar itibarıyla Tezlerin Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde Türk dünyasına yönelik olarak yönetim ve 

organizasyon alanında yazılan lisansüstü tezlerin yıllar itibarıyla değerlendirilmesi tablo 1’de 

görülmektedir. Buna göre, en fazla tez 2007 yılında yazılmıştır. 2007 yılında yazılan tezlerin 

sayısı 7’dir. Yine, 2009 yılında 5 tez yazılmış, 2001 yılında 4 tez yazılmış ve 2010 yılında da 

3 tez yazılmıştır. 2002 ve 2003 yıllarında ise bu konuda tez yazılmamıştır. 

     Tablo 2. Tezlerin Türlerine Göre Dağılımı 

 

 

 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, tezlerin türlerine göre dağılımında yüksek lisans tezleri 

daha fazladır. Yüksek lisans tezleri 19 tane, doktora tezleri ise 8 tanedir. Bu konuda yazılmış 

olan tezlerin büyük çoğunluğunu yüksek lisans tezleri oluşturmaktadır. 

 

 

 

   
Yıllar    n                 %  
2000  1 3,7 
2001 4   14,8 
2002 0     0 
2003 0     0 
2004 1    3,7 
2005  1    3,7 
2006 2  7,4 
2007 7     25,9 
2008 2     7,4 
2009 5 18,5 
2010 3 11,1 
2011                              1                              3,7 
 

Tezin Türü   n               %   
Yüksek Lisans 19 70,4 
Doktora 8 29,6 
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Tablo 3. Üniversitelere göre Tezlerin Dağılımı  

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Tezlerin üniversitelere göre dağılımında ise, en fazla tezin İstanbul üniversitesinde 

yazıldığı görülmektedir. İstanbul üniversitesinde yazılan tez sayısı 5’tir. Daha sonra, Dokuz 

Eylül Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve Sakarya Üniversitelerinin her 

birinde 3’er tez yazıldığı görülmektedir. Yine, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 

Süleyman Demirel Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitelerinin her birinde 2’şer tez 

yazılmıştır. Son olarak da, Ankara Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Hacettepe 

Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Niğde Üniversitelerinin her birinde 1’er tez yazılmıştır.  

 Tablo 4. Konularına göre Tezlerin Dağılımı 

 

 

 

 

 

Yönetim ve organizasyon kapsamında olan tezler konuları itibarıyla; insan kaynakları 

yönetimi, örgütsel davranış, stratejik yönetim, örgüt teorisi ve diğer konular olarak beşe 

bölünerek sınıflandırılmıştır. Görüldüğü gibi en fazla lisansüstü tez stratejik yönetim alanında 

yazılmıştır. Stratejik yönetim alanında yazılan 10 tez bulunmaktadır. İnsan kaynakları 

Üniversite                                        n                              %   
 Ankara Üniversitesi   1 3,7 
Dokuz Eylül Üniversitesi   3 11,1 
Dumlupınar Üniversitesi   1 3,7 
Erciyes Üniversitesi   2 7,4 
Gazi Üniversitesi   2 7,4 
Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi   3 11,1 
Hacettepe Üniversitesi   1  3,7 
İstanbul Üniversitesi   5 18,5 
Marmara Üniversitesi   1  3,7 
Niğde Üniversitesi   1  3,7 
Sakarya Üniversitesi   3 11,1 
Süleyman Demirel Üniversitesi   2 7,4 
Yıldız Teknik Üniversitesi   2 7,4 

 

Konular         n                                       %              
   

 İnsan Kaynakları Yönetimi 6 22,2 
Örgütsel Davranış 2  7,4 
Stratejik Yönetim 10  37 
Örgüt Teorisi 2  7,4 
Diğer Konular 7  25,9 
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yönetimi ile ilgili olarak ise, 6 tez yazılmıştır. Örgütsel davranış ve Örgüt teorisi ile ilgili 

olarak ise her birinde 2’şer tez yazılmıştır. Yönetim ve organizasyon kapsamına giren diğer 

konularla ilgili olarak ise 7 tez yazılmıştır. 

Tablo 5. Başlıklarına göre Tezlerin Dağılımı 

Tablo 5’te görüldüğü gibi, lisansüstü tez başlıklarında en fazla kullanılanlar; İnsan 

Kaynakları Seçimi, İnsan Kaynakları Eğitimi, Yönetim ve Organizasyon Sorunları olarak 

sıralanabilir. Bunlar üç tezde başlık olarak kullanılmıştır. Yine, İş Tatmini, Kurumsal 

Yönetim, Girişimcilik, Stratejik İşbirliği, Rekabet Gücü ve Toplam Kalite Yönetimi 

konularının ise her biri iki tezde başlık olarak kullanılmıştır. Bunlara ilave olarak, İnsan 

Kaynakları Bulma, İnsan Kaynakları Stratejileri, Ücretlendirme, Liderlik, İş Etiği, Stratejik 

Adaptasyon, Pazara Giriş Stratejisi, Organizasyonel Değişim, Yeniden Yapılanma, Bilgi 

Yönetimi, Yaşam Değerleri ve İş Değerleri, her biri birer tezde başlık olarak kullanılmıştır. 

 

Konu Başlıkları                                 n                                          %             

İnsan Kaynakları Seçimi                    3 9,1 
İnsan Kaynakları Bulma 1  3 
İnsan Kaynakları Eğitimi 3 9,1 
İnsan Kaynakları Stratejileri 1  3 
Ücretlendirme 1  3 
İş Tatmini 2 6,1 
Liderlik 1  3 
Kurumsal Yönetim 2 6,1 
İş Etiği 1  3 
Girişimcilik 2 6,1 
Stratejik İşbirliği 2 6,1 
Rekabet Gücü 2 6,1 
Stratejik Adaptasyon 1 3 
Pazara Giriş Stratejisi 1 3 
Organizasyonel Değişim 1 3 
Yeniden Yapılanma 1 3 
Bilgi Yönetimi 1 3 
Toplam Kalite Yönetimi 2 6,1 
Yaşam Değerleri 1 3 
Yönetim ve Organizasyon Sorunları 3 9,1 
İş Değerleri 1 3 
Not: Bir tezde birden fazla başlık kullanılmış olabilir. 
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Tablo 6. Türk Dünyası Ülkelerine Göre Tezlerin Dağılımı  

 

 

 

 

 

           Not: Bir tezde birden fazla ülkede uygulama yapılmış olabilir. 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, en fazla uygulama yapılan Türk Dünyası ülkesi 

Azerbaycan olarak belirlenmiştir. Azerbaycan’da 15 tezin uygulaması görülmektedir. Daha 

sonra, Kırgızistan gelmektedir. Kırgızistan’da 8 tezin uygulaması yapılmıştır. Yine, 

Kazakistan’da 5, Türkmenistan’da 3 ve Özbekistan’da da 2 tezin uygulaması mevcuttur. 

Türkiye Cumhuriyetinde Türk Dünyasına yönelik olarak yönetim ve organizasyon 

alanında yapılmış olan lisansüstü tezlerin ağırlıklı olarak uygulamasının yapıldığı sektörler; 

petrol, inşaat, tekstil, eğitim, gıda, hizmet, turizm, bilişim ve finans olarak sıralanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konular         n                                           %               
Azerbaycan   15 45,5 
Kazakistan 5     15,2 
Kırgızistan 8     24,2 
Özbekistan 2      6,1 
Türkmenistan 3      9,1 
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Tablo. 7. İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Yazılan Tezler 
    Yılı        Yazar          Danışman      Üniversite  Enstitü    Türü            Tezin Adı ve İçeriği 
    

                                                         
                                                                                                            “Ortak Yatırımlarda İnsan Kaynakları Seçimi 
                    Muhammet       A. Asuman        Erciyes           Sosyal      Yüksek ve Eğitimi(Türkiye ve Türkmenistan’daki 
      2001         Ağamuradov       Akdoğan Üniversitesi Bilimler Lisans ortak yatırımlarda insan kaynakları seçim  
                                                   (Doç. Dr.)  Enstitüsü ve eğitimine ilişkin bir uygulama)” 
 (İşletme)  *İnsan kaynakları seçim ve eğitimine  
    ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır.       
              
                                                                                                            “İnsan kaynakları yönetiminde ücretlendirme 
                     Hamid                Oya                 Gebze             Sosyal      Yüksek  ve eğitim faaliyetleri: Azerbaycan 
      2001          Hamidov             Erdil   Yüksek  Bilimler Lisans Devlet Petrol Şirketi`nde bir uygulama” 
                                               (Doç. Dr.)           Teknoloji         Enstitüsü                        * Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'ndeki   
                                                                          Enstitüsü  (İşletme)                      ücret ve eğitim faaliyetleri araştırılmıştır. 
                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
              Mırat               Ethem               Dokuz      Sosyal Yüksek “Türkmenistan'da faaliyet gösteren Türk 
      2005         Cumadurdıyev     Duygulu Eylül      Bilimler Lisans   kökenli firmaların insan kaynakları temini 
                             (Yrd.Doç.Dr.)    Üniversitesi    Enstitüsü  ve seçimine yönelik bir değerlendirme”  
                                                                                               (İşletme)                   *Türkmenistan'daki  24 Türk kökenli işletmede   
                                                                                                                                                    insan kaynakları seçim süreci araştırılmıştır. 
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                     “İnsan Kaynakları Yönetiminde 
                    Rakif                İbrahim                 Niğde            Sosyal      Yüksek            Eğitim ve Geliştirmenin Önemi:  
      2006         Kasımov            Yalçın Üniversitesi   Bilimler   Lisans       Azerbaycan’da faaliyet gösteren 
                                             (Yrd. Doç.Dr.)     Enstitüsü büyük ölçekli işletmelerde bir uygulama” 
  (İşletme)   *Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki     
                                                                                                                            45 büyük ölçekli şirkette, eğitim  ve 
                                                                                                                                                         geliştirme çalışmaları ele alınmıştır.              
 
 
 Shamkhal   Halil                 Ankara      Sosyal Yüksek “Azerbaycan’da Özel İşletmelerde 
       2009       Hashimov        Bader Arslan    Üniversitesi         Bilimler    Lisans             Personel Alım Süreci” 
                         (Yrd.Doç.Dr.)                              Enstitüsü         *Azerbaycan’da 50 özel işletmede              
                                                                                                    (İşletme)                         personel  seçim süreci araştırılmıştır. 
 
 
 
  Rakif               Cemal               Sakarya        Sosyal     “Azerbaycan'da insan kaynakları 
       2011        Kasımov            Sezer             Üniversitesi          Bilimler Doktora       yönetimi: Ulusal düzeyde bir 
                       Yrd.Doç.Dr.)                                  Enstitüsü       çözümleme”         
        (İşletme)     *Brewster modelinde yer alan                         
                                                                                                                                                         faktörler çerçevesinde Azerbaycan’daki 
                                                                                                                                                          İKY uygulamaları incelenmiştir. 
 
 

 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 36       Mayıs – Haziran 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 
 

10 
 

 

 

 

Tablo. 8. Örgütsel Davranış Üzerine Yazılan Tezler 
    Yılı        Yazar       Danışman      Üniversite      Enstitü    Türü             Tezin Adı ve İçeriği 
    
                                                                                                                                                                    
                     Dameli               Ömür               Dokuz            Sosyal               Yüksek      “Kazakistan’nın petrol şirketlerindeki 
      2009         Yechshanova  Timurcanday      Eylül              Bilimler        Lisans         algılanan liderlik davranışı 
                                                   Özmen         Üniversitesi      Enstitüsü                                           ve iş memnuniyeti” 
 (Prof..Dr.) (İşletme)           *Araştırma Kazakistan’ın  faaliyetteki 
             16 petrol şirketinin çalışanlarına 
   uygulanmıştır.                                           
       
         Kyial   Yasemin          Dokuz      Sosyal       Yüksek     “Kamu ve özel örgütlerde iş doyumu: 
       2010        Moldokmatova          Arbak              Eylül          Bilimler         Lisans        Kırgızistan`daki kamu ve özel        
                                                        (Prof.Dr.)      Üniversitesi   Enstitüsü    üniversite öğretim elemanları örneği”          
        (İşletme)       *Bu çalışmanın önemi, kamu ve özel 
.         üniversite öğretim elemanları iş doyumu 
                                                                                                                               boyutları açısından farklılıklarını ortaya 
                                                                                                                                                            koymaktır. 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                         
 
 

Tablo. 9. Stratejik Yönetim Üzerine Yazılan Tezler 
    Yılı        Yazar          Danışman   Üniversite      Enstitü    Türü                  Tezin Adı ve İçeriği
                                                                                                                                               “Uluslararası Stratejik İttifaklar:
                    Bayan               Fatih                 İstanbul            Sosyal          Yüksek           Kazakistan’daki Türk İşletmelerinin   
      2006    Kenşimbayeva     Semerciöz        Üniversitesi Bilimler      Lisans       Yaptıkları Stratejik İttifaklar Üzerine 
                                               (Doç.Dr.)  Enstitüsü                   bir araştırma” 
 (İşletme)       *Kazakistan’ın farklı sektörlerinde iş 
                                                                                                                              yapan 41 Türk işletmesinin oluşturduğu 
                                                                                                                                              uluslararası stratejik ittifaklar incelenmiştir.      
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                    “Küreselleşme Sürecinde Stratejik   
                    Kadırbek             Şebnem        İstanbul            Sosyal           Doktora          İşbirlikleri ve Kırgızistan’daki 
      2007       Kudayberdiev       Arıkboğa Üniversitesi Bilimler          Kırgız-Türk Şirketleri Üzerine Bir  
                                                   (Doç. Dr.)  Enstitüsü                         Araştırma” 
 (İşletme)        *Kırgızistan’da faaliyet gösteren 42   
                                                                                                                                              tane Kırgız-Türk şirketleri incelenmiştir      
    
       2007         Feruzahon           Recai    Sakarya Sosyal   Yüksek       “Öğrencilerin girişimcilik özellikleri 
                        Abdullaeva        Coşkun           Üniversitesi       Bilimler       Lisans          ve iş değerleri: Kırgızistan, Özbekistan, 
                                                  (Doç.Dr.)                                  Enstitüsü                        Azerbaycan ve Türkiye karşılaştırması” 
             (İşletme)  *Türkiye, Kırgızistan, Özbekistan ve  
                                                                                                                                              Azerbaycan’da İ.İ.B.F. deki öğrencilerin    
                                                                                                                                                                girişimcilik ve iş değerleri incelenmiştir.    
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Tablo. 9. Stratejik Yönetim Üzerine Yazılan Tezler (Devamı) 
    Yılı          Yazar         Danışman      Üniversite   Enstitü    Türü            Tezin Adı ve İçeriği 
                        İntikam  Durmuş             Süleyman       Sosyal Doktora “Yeni Rekabet Koşullarında İşletmelerin 
       2007         Beşirov                Acar                 Demirel      Bilimler    yol haritası: Azerbaycan Şarap İşletmeleri 
                              rof.Dr.)            Üniversitesi      Enstitüsü                       üzerine bir değerlendirme” 
         (İşletme)                      *Azerbaycan şarap sektörü işletmelerinin 
      stratejik konumu değerlendirilmiştir.             
                                                                                                              “Kurumsal Yönetim: Azerbaycan’daki  
                    Muzaffer              Işıl                İstanbul           Sosyal         Yüksek Anonim Şirketlerin Kurumsal Yönetim 
      2007         İsmayılov          Pekdemir Üniversitesi Bilimler   Lisans Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir   
                                                (Prof. Dr.)  Enstitüsü Araştırma” 
 (İşletme)   *Azerbaycan’daki  52 halka açık anonim   
                                                                                                                         şirketin kurumsal yönetim uygulamaları 
                                                                                                                                                                       incelenmiştir.                                   
                                             
     2007 Negina Fatih   Yıldız              Sosyal       Yüksek   “Türk Firmalarının Kazakistan’daki  
 İskakova           Semerciöz Teknik           Bilimler       Lisans         Pazara Giriş Stratejileri” 
  (Doç. Dr.) Üniversitesi     Enstitüsü *Türk firmalarının Kazakistan’da   
       (İşletme)   uyguladıkları pazara giriş stratejileri 
               ele alınmıştır. 
                                                                                                                                        
                                                                                                                   “ Kazakistan’da Kurumsal Yönetim   
                    Assel                 Cem                İstanbul             Sosyal        Yüksek       Uygulamaları: Bankacılık Sektöründe 
      2009        Aubakirova       Cüneyt          Üniversitesi Bilimler    Lisans                      Bir Araştırma” 
                                               Arslantaş  Enstitüsü        *Kazakistan’daki 26 bankada kurumsal   
                                    (Yrd. Doç.Dr.) (İşletme)                             yönetim uygulamalarının düzeyi 
                                                                                                                                                                                  incelenmiştir.      
 
                                                                                                                    “Uluslararası Girişimcilik ve Stratejik   
                    Gulzhanat       Hayri               İstanbul               Sosyal        Doktora         Adaptasyon: Kırgızistan’da Faaliyet  
      2009         Tayauova        Ülgen            Üniversitesi Bilimler        Gösteren Türk İşletmelerine Yönelik 
                                              (Prof. Dr.)  Enstitüsü       Bir Araştırma” 
 (İşletme) *Kırgızistan’da faaliyet gösteren  
                                                                                                                                  56 Türk işletmesi ele alınmıştır. 
 
                                                                                                                      “Kamu ve özel sektör işletmelerindeki 
                    Arman                   Mahmut           Hacettepe            Sosyal       Doktora        yöneticilerin iş etiği ve bireyselciliğe 
      2009   Nurmakhamatuly     Arslan Üniversitesi         Bilimler              ilişkin tutum ve davranışları üzerinde 
                                                 (Doç. Dr.)            Enstitüsü             kültürlerarası bir araştırma: 
      (İşletme)      Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
      Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye  
                                                                                                                                                         Örneği” 
   *İş etiği ve bireyselciliğe ilişkin tutum        
                                                                                                              ve davranışlarını ortaya koymaktadır.       
                                                                                                                                         
        Fariz Recai                 Sakarya       Sosyal    Doktora       “Azerbaycan’ın Ulusal Rekabet Gücü:   
       2010           Ahmadov       Coşkun             Üniversitesi        Bilimler                        TOWS ve ELMAS Modelli Bir  
                    (Prof.Dr.)                                    Enstitüsü                         Çözümleme” 
          (İşletme)    *Azerbaycan’ın ulusal rekabet gücünün 
.                                                                                                                            TOWS ve Elmas modeli ile analiz edilmiştir     
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Tablo. 10. Örgüt Teorisi Üzerine Yazılan Tezler  

    Yılı        Yazar      Danışman      Üniversite      Enstitü    Türü               Tezin Adı ve İçeriği 
    
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                             “Azerbaycan’da Sosyalist  
  2001              Ruslan Cemal Gebze             Sosyal  Yüksek       Ekonomik Sistemden Serbest  
                      Musayev    Zehir Yüksek    Bilimler  Lisans  Piyasa Ekonomisine Geçiş  
                                             (Yrd. Doç.Dr.) Teknolojisi    Enstitüsü                          Sürecinde İşletmelerin Yeniden 
   Enstitüsü (İşletme)  Yapılanması ve Tekstil Sektörü 
   İşletmeleri için Bir model önerisi 
                                                                                                                                         *Serbest piyasa ekonomik sistemine 
  Azerbaycan işletmelerinin uyumu 
                                                                                                                                            için yapılarında ve yönetim 
                                                                                                                                     şeklinde yapılacaklar ele alınmıştır.       
                                                                                                                                    
  2007 Abdullah        Bilal Süleyman  Sosyal   “Organizasyonel Değişim Yönetimi 
                       Çalışkan         Murat Demirel            Bilimler         Doktora       ve Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki 
                                            Özgüven Üniversitesi       Enstitüsü   Türk Menşeli İşletmelerde Bir 
                                            (Prof.Dr.)                                     (İşletme)                                     Uygulama”            
                                                                                                                                        *Şirketlerin, değişim konusundaki bakış  
  açıları, yönetim tarzları, organizasyonel 
         değişimdeki rolleri değerlendirilmiştir. 

 

Tablo. 11.  Yönetim ve Organizasyon Üzerine Yazılan Diğer Tezler 
    Yılı        Yazar      Danışman      Üniversite      Enstitü    Türü                Tezin Adı ve İçeriği 
    
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                            “Azerbaycan'da market işletmelerinin 
                   İntikam             Bülent             Dumlupınar        Sosyal        Yüksek            yönetim organizasyon sorunları ve 
      2000         Beşirov             Tokat             Üniversitesi Bilimler    Lisans          bütünleşik çözüm önerileri” 
                                              (Doç.Dr.)                        Enstitüsü                           *Azerbaycan'daki market işletmelerinin         
 (İşletme)        yönetim ve organizasyon sorunları    
                                                         belirlenmeye çabalanmıştır.                              
                                                                                                                                  
                                                                                                                                        “Bir yükseköğretim kurumu olarak özel   
                                                                                                                                     (vakıf)  üniversitelerinin yönetimi (Türkiye 
        Nahit Asuman            Erciyes           Sosyal Yüksek        ve Azerbaycan`daki özel üniversitelerin 
       2001       Hasanov             Akdoğan         Üniversitesi     Bilimler Lisans       yönetimine  ilişkin bir uygulama)” 
                     (Doç.Dr.)                               Enstitüsü                              *Türkiye ve Azerbaycan uygulamalı 
 (İşletme)               bir araştırma yapılmıştır. 
   
        “Toplam kalite yönetimi açısından 
        Davran Halit                 Gebze          Sosyal Yüksek         Kırgızistan'daki işletmeler üzerine  
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TARTIŞMA ve SONUÇ 

       Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde Türk Dünyasına yönelik yönetim ve organizasyon 

alanında yazılan lisansüstü tezler; tezin türü, yazıldığı üniversite, konuları, başlıkları ve ülke 

bazında istatistiki analizinin yapılması sonucu dikkate değer bulgular elde edilmiştir. Buna 

ilave olarak, bu tezler tablolaştırılarak detaylı olarak irdelenmiştir. 

      Öncelikle bu tezler, yıllar itibariyle değerlendirilmiş ve en çok tezin 2007 yılında yazıldığı 

sonucu bulunmuştur. Yine, 2009 yılında 5 tez, 2010 yılında ise 3 tez yazılmıştır. Bu açıdan 

       2004        Yuldaşev             Keskin             Yüksek         Bilimler Lisans                        araştırma” 
                         (Yrd.Doç.Dr.)      Teknoloji     Enstitüsü            *Kırgızistan Cumhuriyetinde                      
                                                                           Enstitüsü      (İşletme)                           işletmelerin kalite düzeyi ele alınmıştır.            
 

 

Tablo. 11.  Yönetim ve Organizasyon Üzerine Yazılan Diğer Tezler(devamı) 
    Yılı        Yazar      Danışman      Üniversite      Enstitü    Türü            Tezin Adı ve İçeriği 
    
                                                                                                                                            “Toplam Kalite Yönetimi ve 
                        Ramis              Abdullah              Gazi             Sosyal        Yüksek         Kırgızistan İşletmelerinde Uygulanması”  
      2007          Ibraev                 Ersoy Üniversitesi Bilimler Lisans      *TKY’nin Kırgızistan’da tekstil ve gıda     
                                                 (Doç.Dr.)  Enstitüsü    sektöründe faaliyet gösteren işletmelerdeki     
 (İşletme)                düzeyi ele alınmıştır.   
                                                                                                                                                                                                 
        Arif                 Ö.Tengiz              Gazi     Sosyal   “Türkiye ve Azerbaycan'daki Küçük ve 
       2008          Tahirov             Üçok            Üniversitesi         Bilimler     Doktora      Orta boy işletmelerde Bilgi Yönetimi” 
                                                 (Doç.Dr.)                                 Enstitüsü                    *Azerbaycan’daki  KOBİ’lerin bilgi           
                                                                                                   (İşletme)                           yönetimi uygulamalarını ele almıştır. 
 
 2008       Kubanychbek Muhteşem             Yıldız     Sosyal Yüksek         “Kırgızistan’daki küçük ve orta boy 
 Alimov   Baran                  Teknik     Bilimler Lisans işletmelerin yönetimindeki problemler” 
                                               (Yrd. Doç. Dr.)      Üniversitesi  Ens.                               *Kırgızistan’daki KOBİ’lerdeki yönetim 
                                                                                                (İşletme)                              sorunlarının tespitine yönelik                       
                                                                                                                                             araştırma gerçekleştirilmiştir.                        
 
                                                                                                              “Yöneticilerin yaşam değerleri üzerine   
                    Agil                   Salim              Marmara            Sosyal      Yüksek  Bir Çalışma: Azerbaycan Örneği” 
      2010       Semedbeyli            Atay Üniversitesi   Bilimler  Lisans *Azerbaycan’da Gıda, Tekstil, Finans,    
                                            (Yrd. Doç. Dr.)     Enstitüsü  Bilişim, Eğitim ve Sağlık sektöründe çalışan    
                                                                       (İşletme)   toplam 162 yöneticiye anket uygulanmıştır.   
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                                             . 
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bakıldığında, tezlerin son altı yılda yoğunlaştığı sonucuna varılabilir. Ancak bu duruma istisna 

olarak, 2001 yılında 4 tez yazılması gösterilebilir. 2002 ve 2003 yıllarında ise bu kapsamda 

hiç tez yazılmamıştır. Yine, 2008 ve 2006 yıllarında ise 2’şer tez yazılmıştır. 2000, 2004, 

2005 ve 2011 yıllarında ise 1’er tez yazılmıştır.  

       Bu tezler, türlerine göre değerlendirildiğinde ise, toplam 27 adet olan tezlerin 19 tanesi 

yüksek lisans ve 8 tanesi doktora olarak ifade edilmektedir.  Yüksek lisans tez sayısının daha 

fazla olması, yüksek lisans programının doktoraya göre daha fazla olmasından kaynaklandığı 

söylenebilir. Ancak, 8 tane doktora tezi yazılmış olması da bu konuya verilen önemin 

göstergesi olarak görülebilir. Bir başka ifadeyle de, kişilerin kendilerini bu alanda geliştirmek 

istediklerinin bir göstergesi de olabilir. 

       Tezlerin üniversiteler göre dağılımında ise, İstanbul üniversitesinde yazılan tez sayısının 

diğerlerinden daha fazla olduğu görülmektedir. İstanbul üniversitesinde 5 tez yazılmıştır. 

Dokuz Eylül üniversitesi, Gebze yüksek teknoloji enstitüsü ve Sakarya üniversitesinde ise 

3’er tez yazılmıştır. Yine, Erciyes üniversitesi, Gazi üniversitesi, Süleyman Demirel 

üniversitesi ve Yıldız Teknik üniversitesinde 2’şer tez yazılmıştır. Buna ilaveten, Ankara 

üniversitesi, Dumlupınar üniversitesi, Hacettepe üniversitesi, Marmara üniversitesi ve Niğde 

üniversitesinde ise 1’er tez yazılmıştır. Yani, toplamda 13 üniversite bu kapsamdaki tezlerin 

yazıldığı üniversitelerdir. Tezlerin yazıldığı üniversiteler değerlendirildiğinde Türk Dünyası 

öğrencilerinin büyük şehirlerdeki üniversiteleri tercih ettikleri görülmektedir. Tabi ki, Türk 

Dünyası ülkelerinden daha fazla öğrencinin lisansüstü programlara dâhil edilmesi yoluyla bu 

sayının daha da arttırılması umut edilmektedir. 

Bu kapsamdaki tezler, konularına göre sınıflandırıldığında ise, stratejik yönetim 

konusundaki tezler önde yer almaktadır. Stratejik yönetim kapsamında 10 tez, insan 

kaynakları yönetimi kapsamında 6 tez, örgütsel davranış ve örgüt teorisi kapsamında ise 2’şer 

tez yazılmıştır. Diğer konular olarak ifade edilebilecek olan kısımda ise, 7 tez olduğu 

görülmektedir. Belirtildiği gibi, stratejik yönetim alanında 10 tez yazılmış olması bu alana 

verilen önemin bir işareti olarak algılanabilir. Aynı zamanda insan kaynakları yönetiminde 6 

tezin yazılmış olması yine bu alana olan ilginin göstergesidir. Örgütsel davranış ve örgüt 

teorisi alanlarında ise yazılan tez sayısı düşük olmakla beraber, bu alanlara yönelik ilginin ilk 

işaretleri olarak görülebilir. Yönetim ve organizasyon alanında Türk Dünyasına yönelik 
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olarak daha çok tez yazılması ile karşılıklı etkileşim ile bilgi paylaşımı daha ileriye 

götürülebilir. 

Başlıklarına göre bu tezler incelendiğinde ise, insan kaynakları seçimi, insan kaynakları 

eğitimi ile, yönetim ve organizasyon sorunları 3’er tez başlığında kullanılmıştır. Yine, iş 

tatmini, kurumsal yönetim, girişimcilik, stratejik işbirliği, rekabet gücü ve toplam kalite 

yönetimi ise her biri 2’şer tezde başlık olarak kullanılmıştır. Yine, insan kaynakları bulma, 

insan kaynakları stratejileri, ücretlendirme, liderlik, iş etiği, stratejik adaptasyon, pazara giriş 

stratejisi, organizasyonel değişim, yeniden yapılanma, bilgi yönetimi, yaşam değerleri ve iş 

değerleri ise birer tezde başlık olmuştur. Bu durum genel anlamda değerlendirildiğinde ise, 

yönetim bilimini ilgilendiren birçok konunun irdelendiği görülmekte ve daha da fazlalaşması 

umut edilmektedir. Tabi ki, öne çıkan konu kapsamları stratejik yönetim ve insan kaynakları 

yönetimi olarak ifade edilebilir.  

Yazılan tezlerin Türk Dünyası ülkelerine göre sınıflandırılması konusunda ise, en fazla 

tezin uygulamasının Azerbaycan’da yapıldığı görülmektedir. Yine, Kırgızistan’da 8, 

Kazakistan’da 5, Türkmenistan’da 3 ve Özbekistan’da ise 2 tezin uygulamasının yapıldığı 

görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk Dünyası ülkelerine yönelik yönetim ve 

organizasyon alanında yazılmış olan tezlerin uygulamasının en fazla Azerbaycan’da yapıldığı 

görülmektedir. Azerbaycan’da 15 tezin uygulaması yapılmıştır. Bu sayı diğerlerinin oldukça 

üstündedir. Daha sonra 8 tezin uygulaması ile Kırgızistan gelmektedir. Kazakistan’da 5 tezin 

uygulaması yapılmıştır. Türkmenistan ve Özbekistan ise bu kapsamda yazılan tezlerin 

uygulamasının en az yapıldığı ülkeler olarak gözükmektedir. Sektörel bazda bir 

değerlendirme çok sağlıklı olarak yapılamamakla birlikte, öne çıkan sektörler olarak petrol, 

inşaat, tekstil, eğitim, gıda, hizmet, turizm, bilişim ve finans sektörleri görülmektedir. 

Sektörel bazdaki değerlendirmede net ayrımlar tespit edilemediği için en çok göz önüne çıkan 

sektörlerin belirtilmesi yoluna gidilmiştir.   

Gerçekleşen bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde Türk Dünyası 

ülkelerine yönelik olarak yönetim ve organizasyon alanında yazılmış olan lisansüstü tezlerin, 

yıl, tezin türü, yazıldığı üniversite, konuları, başlıkları ve ülke bazında istatistiki analizinin 

yapılması doğrultusunda çalışma gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda bu tezlerin hangi 

sektörleri içerdiği de kısaca ifade edilmiştir. Yine, tablolar aracılığıyla bu tezler, insan 
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kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, stratejik yönetim, örgüt teorisi ve diğer konular olarak 

sınıflandırılmıştır. Bu tablolar, bu lisansüstü tezlerin her birinin yılı, yazarı, danışmanı, 

yazıldığı üniversite, yazıldığı enstitü, tezin türü, tezin adı ve içeriği hakkında detaylı bilgiler 

içermektedir. 

  Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde Türk Dünyası ülkelerine yönelik 

yönetim ve organizasyon alanında yazılan lisansüstü tezlerin nasıl şekillendiği, yönetim 

biliminin hangi konularında yoğunlaştığının belirlenmesi önem arz eden bir konudur. Aynı 

zamanda, bu durum Türk Dünyasında yönetim ve organizasyon alanındaki gelişmelere 

yönelik olarak da bir fikir verebilir. Böylece, günümüz dünyasında işletmelerin yaşamını 

sürdürebilmesi için gerekli olan çağdaş yönetim uygulamalarının Türk Dünyası ülkelerinde 

nasıl bir gelişme sergilediği de bu kapsamda ortaya çıkmıştır.  

Gerçekleştirilen bu çalışmada, ulusal tez merkezi aracılığıyla 27 lisansüstü teze 

ulaşılmış ve bu tezlere yönelik analiz ve değerlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda, öncelikle 

bu tezler yıllar itibariyle sınıflandırılmıştır. Yıllar itibariyle bu tezler değerlendirildiğinde, en 

fazla 2007 yılında toplam 7 tez yazılmış, daha sonra da 2009’da 5 tez, 2001’de 4 tez ve 2010 

yılında da 3 tez yazılmıştır. Genel olarak bakıldığın da ise, tezlerin son yıllarda daha fazla 

olduğu sonucuna varılabilir. Tabi ki bu durumun istisnası olarak 2001 yılında yazılan 4 tez 

gösterilebilir. 

Tezin türü itibarıyla bir değerlendirme yapıldığında ise, yazılan toplam 27 tezin 19 

tanesi yüksek lisans ve 8 tanesi ise doktora tezi olarak ifade edilmiştir. Yani, yüksek lisans 

tezleri doktora tezlerinin çok üstündedir. Bu tezlerin üniversiteler bazında değerlendirilmesi 

sonucu ise, en fazla İstanbul üniversitesinde 5 tez yazılmıştır. Daha sonra ise, Dokuz Eylül 

üniversitesi, Gebze Yüksek teknoloji enstitüsü ve Sakarya üniversitesinin her birinde 3’er tez 

yazılmıştır. Yani İstanbul üniversitesi’nde bu kapsamdaki tez sayısı diğer üniversitelerden 

fazladır.  

Bu tezler konuları itibarıyla değerlendirildiğinde ise, en fazla tez stratejik yönetim 

alanında yazılmış, daha sonra diğer konularda 7 tez, insan kaynakları yönetimi 6 tez, örgütsel 

davranış ve örgüt teorisi konularının her birinde 2’şer tez yazılmıştır. Burada en fazla tez 

belirtildiği gibi stratejik yönetim kapsamındadır. Başlıklarına göre bu tezler 
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değerlendirildiğinde ise, en fazla insan kaynakları seçimi, insan kaynakları eğitimi, yönetim 

ve organizasyon sorunları her biri 3’er tezde başlık olarak kullanılmıştır. Daha sonra ise, iş 

tatmini, kurumsal yönetim, girişimcilik, stratejik işbirliği, rekabet gücü ve toplam kalite 

yönetimi ise her biri 2’şer tezde başlık olarak kullanılmıştır.  

     Yine, bu tezler Türk Dünyası ülkelerine göre analiz edildiğinde ise, Azerbaycan’da 

uygulaması yapılan 15 tez, Kırgızistan’da 8 tez, Kazakistan’da ise 5 tezin uygulaması 

yapılmıştır. Daha sonra, Türkmenistan’da uygulaması yapılan 3 tez, Özbekistan’da ise 

uygulaması yapılan 2 tez bulunmaktadır. Yani, Azerbaycan’da uygulanan tez sayısı 

diğerlerinin çok üstünde gözükmektedir. Bu tezler, sektörel bazda değerlendirildiğinde ise, 

petrol, inşaat, tekstil, eğitim, gıda, hizmet, turizm, bilişim ve finans sektörleri öne 

çıkmaktadır. 

Sonuç itibarıyla, bu kapsamda gerçekleştirilen lisansüstü tez sayısının arttırılması 

gerekmekte ve Türk Dünyasının bu ülkeleriyle daha fazla etkileşimde bulunulması bir anlayış 

olarak yerleşmelidir. Yani, Türk Dünyasının yönetim ve organizasyon alanında daha fazla 

gelişmesine destek olunmalı ve ortak çalışmaların sayısı daha da arttırılmalıdır. Türk Dünyası 

ülkelerinde yönetim biliminin öneminin daha iyi anlaşılması için bu konudaki lisansüstü 

tezlerin sayısının arttırılması yararlı bir düşünce olarak öne çıkmaktadır. 
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GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİNDE “KOBİLERİN YÖNETİM VE 
ORGANİZASYONU, SORUNLARI VE MALATYA KOBİLERİNDE” BİR 

UYGULAMA 

 
Osman ATAY∗ 

ÖZ 

 Ülkemizde bulunan küçük ve orta boy işletmeler oldukça çok fazla olmakla birlikte; bu 
işletmelerin ülke için önemi oldukça önem arz etmektedir. KOBİ’lerin fazla olması, 
Türkiye’nin ekonomik canlanması, yapısal değişimi; teknolojik gelişmeler ve insan gücü 
istihdamında önemli bir yere sahip olmakla birlikte Türkiye’nin kalkınmasında çok önemli bir 
faktördür. Küresel rekabette, KOBİ’lerin hayatını devam ettirmesi ve rekabet gücünü artırmak 
için yönetsel ve organizasyon alanında yetişmiş insan niteliklerinin üstün olduğu yetenekli ve 
becerisi mükemmel insan gücü istihdamına önem verilmesi önemli bir etkendir. Dolaysıyla 
KOBİ’lerde yönetsel ve organizasyon alanındaki sorunların nedenleri ve çözüm yollarını 
bulmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Yapacağımız araştırma doğru illerinde Malatya ilindeki KOBİ’lerde yönetsel ve 
organizasyon sorunların analiz edilmiştir. Araştırmamızda anket yoluyla yapılan ve anketteki 
sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır. Ankette sorulan sorular yönetsel, örgütsel, 
organizasyon, istihdam, planlama, yetki ve karar verme üzerine yoğunlaştırılmıştır. Ayrıca 
KOBİ’lerin eğitimi ve kalite üzerindeki önemli olduğu için bu konulara açıklık getiren 
sorulara cevap aramaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: KOBİ, Yönetim, Organizasyon, Yönetim sorunları 

MANAGEMENT AND ORGANIZATION PROBLEMS OF SME’S IN TODAY’S 
TURKEY AND AN APPLICATION ON SME’S IN MALATYA 

ABSTRACT 

 In our country, small and medium sized enterprises, while being too many also play a 
very important role.  Excess of SME’s, while having an important place in economic growth, 
structural changes, technological advancements and employment, also is a very important 
factor in development of Turkey. In a globally competitive environment, SME’s being healthy 
and having personnel qualified in management and organizational areas is an important factor 

                                                            
∗ Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı Meslek Yüksek Okulu Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı, 
oatay@posta.adiyaman.edu.tr  
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to increase the competitive power. So there is a compelling need for further investigation of 
the causes of management and organization related problems and ways to solve them. 

 In this research we investigate the management and organizational problems in SME’s 
in Malatya. We tried to find these problems through a survey and tried to find answer to the 
questions in the survey. Questions in the survey are intensified on management, organization, 
employment, authority and decision making areas. Since SME’s effect education and quality 
we also tried to bring clearity to these areas and find answers. 

Keywords: SME, Management, Organization, Management Problems 

 

GİRİŞ 

Malatya’da bulanan üretim faaliyeti gösteren Konfeksiyon ve Gıda üretim yapan 

KOBİ’ler hem Malatya için hem de Ülke için kalkınma bakımından ve istihdam bakımından 

öncelikli bir yere sahiptir. Küresel gelişmeler ve teknolojik gelişmeler gıda ve konfeksiyon 

sanayindeki işletmelere bir taraftan yeni fırsatlar getirirken diğer taraftan, onları çeşitli 

sorunlarla karşı karlıya getirmektedir. Söz konusu işletmeler; üretimi daha etkin ve verimli 

olması için hızlı teknoloji ile geliştirmeleri takip edebilmek için çareler ararken diğer taraftan 

rekabette yerini korumak için, yeni pazarlar bulabilme nitelikli eleman istihdam etme, 

örgütsel ve yönetsel becerileri iyileştirme ve kaliteyi üretme gibi yeniden yapılanma 

gereksinimleri duymaktadır. Bu işlemleri yapabilmek için KOBİ’lerin yetenekli ve becerili 

yönetsel ve organizasyon alanında yetişmiş elamana ihtiyaç duymaktadır. Nitelikli yöneticiler 

KOBİ’lerle ilgili sorunlar üzerinde daha çok fikir veya düşünce üreterek, sorunları çözmeye 

çalışacaklardır. 

Yaptığımız bu araştırmanın amacı Malatya’da bulunan KOBİ’lerin yeni sorunlarla 

karşılaşmadan tedbirler almak, sorunlarını ivedilikle çözmede başarılı olmalarını sağlamak, 

yönetim ve organizasyon ile ilgili sorunları ve bu sorunların kaynağını tesbit ederek çözüm 

yolları üretmek, öneriler ortaya koymaktır. 

1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

2000’li yıllardan sonra, KOBİ’ler üretim, istihdam ve kalite konusundan haberdar 

olmaya başlamışlardır. Büyüme sürecindeki KOBİ’lere yönelik yönetim ve organizasyon 

sorunları ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Ancak bu araştırmaların yeterli 
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olduğu da söylenemez. (Doğan 2001. 8) Konfeksiyon ve gıda sektörü üzerine bir çok araştırma 

yapılmış ise de Yönetim ve Organizasyon alanında araştırma çok kısıtlıdır. Bu çalışmamızda, 

konfeksiyon ve gıda sanayisindeki işletmelerin büyüme sürecindeki yönetim ve organizasyon sorunları 

değişik yönleriyle el alınmaktadır. 

KOBİ’ler Ülkemiz ekonomisinin dinamik birimleri olarak ekonomik ve sosyal sisteme olan 

katkıları nedeniyle son yıllarda daha çok önem kazanmaya başlamışlardır. Toplumun tüm kesimini 

kapsayan ve birçok yerleşim birimine yayılmış olan KOBİ’ler, gerek kendi içyapısından kaynaklanan, 

gerekse de dış çevreden kaynaklanan pek çok sorunlarla iç içe yaşamaktadırlar. Ülkemiz 

ekonomisindeki durgunluk, yüksek enflasyon ve istikrarsızlık ve sık sık başvurulan değişken 

ekonomik tedbirler, genellikle tahmin edilemeyen, devlet tarafından yeterli danışmanlık hizmeti 

götürülmeyen KOBİ’lerde başarısızlığa ve performans düşüklüğüne yol açabilmektedir. Bir kısmı bu 

sorunların üstesinden gelemeyerek ekonomik faaliyetten çekilmekte bir kısımda mücadelesine devam 

etmektedir. Bununla birlikte, gelişmeleri ve değişimleri yakından izleyebilen KOBİ’ler pek çok fırsatı 

değerlendirerek öncelikli avantajlar elde edip, büyüyüp gelişebilmektedirler. (Akgemici vedig. 

19968.63) 

KOBİ’ler için yapılan tanımlar ülkeler, kurumlar, kuruluşlar ve uzmanlar tarafından ülkelerin 

içinde bulundukları ekonomik duruma ve sektörel hacme bağlı olarak değişiklikler göstermektedir. Bu 

nedenle her kesim tarafından kabul edilen ortak KOBİ tanımı mevcut değildir. ( Müftüoğlu, 1994.95) 

KOBİ “ Bağımsız bir kişi tarafından sahip olunan, işletilen ve üretim yaptığı alanda baskın 

konumda bulunmayan işletmelerdir.” Bir diğer tanıma göre “ kredi, personel, stok seviyeleri, üretim 

servisi, pazarlama ve satış gibi kritik kararların firmada görevli uzmanların yardımı olmaksızın bir 

veya iki kişi tarafından alındığı işletmeler KOBİ’lerdir.(varcan,2001.145) 

Esasen KOBİ’lerin genel kabul görmüş bir tanımının olmayışının nedeni büyüklüklerinin nispi 

ve nitelik taşıması büyüklüğü ile ilgili kriterlerin çeşitli kaynaklara göre farklılık göstermesi, 

kriterlerin ağırlığının zaman içerisinde değişmesi ve sektörler bölgeler ve ülkelere göre büyüklük 

farklılıklarının olması olarak ifade edilebilirler. 

KOBİ’lerin tanımı,ekonomik büyüklüğüne bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik 

göstermektedir. KOBİ’ler; tanımlarında bazı nicel ve nitel kriterleri esas alınmaktadır. 

(TUGIAD,1995.2) 
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KOBİ’lerde Nitel özellikler;  

KOBİ’lerin temel ortak özelliklerinin yanında büyük işletmelerden ayıran nitel ve nicel 

özelliklerinin de ortaya konması yararlı olacaktır. Bu özellikler aynı zamanda KOBİ’lerin sınırlarını 

belirleyen ölçütlerdir. 

KOBİ’lerin sosyal ve politik nedenlerden dolayı değil, işletmelerde yapamadıkları bazı işlevleri 

yerine getirebildikleri için piyasada varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Zaten küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin bir minyatürü değildir. Dolaysıyla fazlalık özelliklere sahip bu işletmelerin, ayırt edici 

özelliklerinin de ortaya konması gerekir. (müftüoğlu,27) 

Girişimcinin KOBİ’lerdeki önemi çok büyüktür KOBİ’ler bir çok bakımdan büyük işletmelere 

göre küçük olduğu için, ekonomik özelliği veya durumu prestij olarak kabul ederler. Bunun için 

faaliyetlerinde büyüme önemlidir. KOBİ’ler bu yönden; birçok özelliği bir arada taşıması çok zor 

olmakla beraber aynı zamanda önemlidir. Girişimci dediğimiz kimse tutucu, statükocu olmak 

yerine,yeniliğe ve değişmeye(inavasyona)açık olmalıdır.  

Girişimci riski üstlenen kimse demektir. Bunun için risk ne olursa olsun taşımak zorundadır. 

Büyük işletmeler gibi riski karşılayacak sermayeye sahip değildir. Girişimci, dinamik çalışmayı seven 

kimsedir. Bunun için kendini yetiştirmeli, yeni bilgiler öğrenmeli ve öğretmelidir. Bu nitelikler 

doğuştan gelen nitelikler olmayıp sonradan eğitim yoluyla öğrenilen yeteneklerdir. 

KOBİ’lerde girişimci aynı zamanda işletmenin sahibi olan kişidir. Girişimci, İşletmeyle sadece 

yöneticilik ilişkisi olan bir yöneticiden daha farklı bir konuma sahiptir. Girişimin işletilmesi için her 

şeyini ve prestijini de ortaya koyan kimsedir bu durumda girişimci KOBİ’nin bütün risklerini 

yüklenmiştir. Yönetici ise sadece maaşı ve aldığı primi ile işletmeye bağlanmıştır. KOBİ’nin zarar 

etmesi yöneticiyi fazla etkilemez bunun zararını başka bir işletmeye geçerek telafi edebilir. 

Bu nedenle küçük ve orta ölçekli işletme yöneticisini profesyonel yöneticiden ayırmak üzere 

risk yüklenen yönetici değişimini kullanabiliriz.(müftüoğlu,s.34.) 

KOBİ’lerin diğer bir özelliği ise işletme sahibinin tek bir işyeri olmasıdır. KOBİ sahibinin tek 

kazanç yeri olması ona sıkı sıkıya bağlılığının sahipliğinin göstergesidir. Büyük işletmelerde bu 

özellikler çok zaman olmayabilir veya hiç yoktur. 

KOBİ’lerde emek yoğun teknoloji üretim şekli hakimdir. KOBİ’ler küçük ve orta ölçekli 

işletmeler olduğu için teknoloji konusunda pek gelişmemiştir. İş gücü daha yoğun işletmelerdir. Onun 

için üretim, iş gücü ile yapılan üretimdir. Bu üretim, ihtiyacı karşılamak için veya sipariş üzerine bir 

üretimdir. KOBİ’lerde çalışan personel bakımından, nitelik özelliklerini ele alacak olursak, eğitim 
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düzeyi düşük, yetenek ve becerisi eksik olmakla beraber, yeni yeni yetenek ve beceri kazanmaya 

çalışan iş gücünden oluşur. Başka bir ifade ile iş gücü niteliği çok düşüktür.KOBİ’lerde bulunan 

personel büyük işletmelerdeki personellere göre daha çok önemlidir. 

Ast üst ilişkileri bakımından girişimci ile yönetici ve çalışan üçgeninden sürekli yüz yüze bir 

iletişim söz konusudur. İş görenlerin sendikalaşması ve kendi haklarını alması gibi bir durum yoktur. 

Personelin maaşı düşüktür. 

 KOBİ’lerde Nicel özellikler; 

KOBİ’lerde nitel özelliklerin çok zayıf olduğunu ve üretimde gereken etkinliği ortaya 

koyamadıklarını, emek yoğun teknolojiyle üretim yaptıklarını, iş gücünün eğitim düzeyinin düşük 

olduğunu belirtmiştik. 

KOBİ’lerde nicel özellikleri şöyle sıralayabiliriz: 

-Personel sayısı  

-Üretim kapasitesi  

-Satış ve katma değer 

-Teknoloji sayısı  

Personel Sayısı: KOBİ’ler emek yoğun üretim yaptıkları için personel çok önemlidir. 

KOBİ’lerde büyüklüğü ortaya koyan en önemli ölçeklerin başında personel sayısı gelir. Çoğu zaman iş 

gücünün kimliği hakkında kamu kuruluşlarına haber verilmez. Çünkü bu bilgi bazı ödemeleri de 

beraberinde getirir onun için bilgi vermekten kaçınırlar. 

 Üretim Kapasitesi: Üretim iş gücüne dayalı bir üretimdir teknolojiye dayalı bir üretim 

değildir. Bu nedenle kısıtlı yada zayıf bir üretim hakimdir. Üretim küçük olduğu için rakamsal olarak 

belirlenmesi kolaydır. Üretimde verimliliği sağlamak için, mutlaka yeni teknolojiler gerekmektedir. 

Ayrıca iş gücünü eğitime almak gerekir. Aksi takdirde verimlilik sağlanmasında, verimlilik oranı zayıf 

kalır. Kapasite bakımından kavramlar ve çeşitlilikler vardır. Ancak bunları KOBİ’lerde göstermek 

pekte akılcı olamaz. Büyük işletmelerde kapasite kavramları ve kapasitenin çeşidi gösterilebilir. 

 Satış ve Katma Değer: KOBİ’lerde ve büyük işletmelerde satış miktarı denilince üretimin 

pazarlanması sonucu elde edilen miktardır. Bu para miktarı gerek KOBİ’lerde, gerekse de büyük 

işletmelerde, büyüklüğün ve küçüklüğün belirlenmesin de en çok kullanılan ölçütlerden biridir. 

Katma değer işletmelerde meydana gelen iktisadi değerlerin toplamı olarak sonlandırılır. Bunun 

belirlenmesinde iki şekilde olabilir.(müftüoğlu.86.) 
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Kâr(işletme sahibinin geliri)+ücret toplamı(işletmede çalışanın geliri )+ödenen vergi 

miktarı(devletin geliri) 

İkinci yol ise işletmenin belirli dönemde elde ettiği satış tutarının diğer işletmelere ödenen 

malzeme ve yarı mamul ödemelerinin farkıdır. 

Teknoloji Sayısı: Kobi’lerin büyüklüğünün ortaya konmasından bir diğer ölçek teknolojisinin 

sayısal özelliğidir. Kobi’ler de teknoloji sayısının belirlenmesi oldukça kolay bir yoldur. Bu 

teknolojilerin az olması bir kolaylık olabilir. Ancak eldeki teknolojide farklı üretim yapmak, eldeki 

teknolojilerle farklı şekilde yararlanmayı gerektirmektedir. Eldeki teknoloji birazda nitelik bakımından 

üstten özelliği varsa çeşitli üretimleri beraberinde getiriyor demektir. Kobi’ler son üç yılda teknolojiyi 

kullanarak verimliliği artmış ve kendilerine geliştirmeye başlamıştır. Kobi’ler geleceğe temkinli 

yaklaşıyor ve teknolojiyi sürekli takip ediyorlar. Aynı zamanda teknolojiyi israf etmeden en etkin ve 

verimli bir biçimde kullanmayı hedeflemekte ve bu yönde odaklanmışlardır. 

 2.KOBİLERDE KARAR ALMA 

Küresel rekabette değişen ekonomik uygulamalara geçilmesi, Kobi’lere yeni yöntemler ve 

metotlar geliştirmesin de yardımcı olmuştur. Denetim de, karar almada ve pazarlamada çeşitli değişim 

kararları alınabilir. Ancak karar alınırken mutlaka uzman yardımıyla kararlar oluşturulmalıdır. 

Örneğin; personel alınırken mutlaka insan kaynakları uzmanı yardımı istenmelidir. Çünkü aldığımız 

kararlar rasyonel olmayabilir. Bu nedenle hangi alanda bir karar alıyorsak uzmana mutlaka 

başvurmalıyız. Onun bilgilerinde ve uzmanlık alanlarından yararlanmalıyız. 

Kobi’lerde yönetici çoğu zaman işverenin kendisidir. Bundan dolayı rasyonel kararların 

alınması pek fazla mümkün değildir.  

Kobilerde yönetici bulunmadığı gibi uzmanda bulunmaz. Uzman bulunmayan yerde rasyonel 

kararların alınmasında pek fazla mümkün olmaz. 

3.ARAŞTIRMA METOLOJİ 

Bu araştırma Malatya ilinde bulunan 44 atölye de üretim faaliyeti yapan işletmelerden 

oluşmaktadır. Bunlar çeşitli üretimleri içermektedir. Gıda, tekstiller ve ayakkabı üretimi 

yapmaktadırlar. Bu işletmeleri I ve II organize sanayisinden seçtiğimi üretim işletmeleridir. 

Araştırmada veri toplama tekniğimiz anketle olmakla birlikte açık uçlu sorularda yer almaktadır. 

Anketlerimizin cevaplandırılması ve diğer açık uçlu sorularla elde etiğimiz bilgiler analiz edilmiş ve 

bunlarla genellemeye ulaşılmıştır. Bu 44 Kobi’nin ana kitleyi temsil etme oranı %51 dir. 
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Araştırma sonucunun değerlendirilmesi yüzde oranlarına göre bir değerlendirilmeye varılmıştır. 

Ayrıca açık uçlu sorularla elde ettiğimiz bilgilerle de değerlendirmeye alınmıştır. 

4.ARAŞTIRMA BULGULARI 

A)KOBİLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

Araştırmaya katılan işletmelerin 18’i 1990’dan öncesinden %33 1995’ten önce yaklaşık 

%49’u ise 2005’ten önce kurulmuştur.  

Tablo-1 Kobilerin faaliyet gösterdiği yerleşim birimleri  

 

  

Tablo 1’e Baktığımızda; KOBİ’lerin faaliyet alanları ve yerleşim birimleri bakımından; OSB 

bölgelerinde yer almaktadır Organize sanayi bölgesinde yer alan bu işletmeler tekstil gıda ve diğer 

üretim faaliyetlerinde üretim yapmaktadırlar. Birinci organize sanayi bölgesinde yer alan 23 işletme 2. 

Organize sanayi bölgesinde 21 işletme yer almaktadır. Bunların %52.27 si 1. Organize Sanayi 

bölgesinde %47,72 si ise 2 Organize Sanayi bölgesinde yer almaktadır. 

 

Tablo 2 KOBİ Çalışan Sayısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALATYA ( MERKEZ) 

N 

 

%  

 

 I.Organize Sanayi 23 52,27 

 II. Organize Sanayi 21 47,72 

Çalışan sayısı N % 

 5 ve Aşağısı 8 18,18 

 6-10 Arası 11 25 

11-25 Arası 15 34,09 

 26-50 Arası 10 22,72 

Toplam 44 100 
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Tablo 2’de KOBİ’lerde çalışanların yıllara göre dağılımı; 5 ve aşağısı 8, 6-10 arası çalışsan 

personel sayısı 11, 11-25 arası çalışan 15 ve 26- daha yukarısı çalışan sayısı 10’dur Bunların % 

oranları  %34,09 ile 11-25 arası en yüksek oranı teşkil etmektedir. %25 ile 6-10 arası, %22,72 ile 26-

50 arası, %18,18 ile 5 ve aşağısı şeklindedir.  

B)YÖNETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 

Tablo 3 Girişimcilerin iş deneyimi kazanması  

DURUM N % 

Deneyim kazanmayı ailemden öğrendim 16 36,36 

İş deneyimimi ilk işe başladığım sektörde öğrendim 18 40,90 

Şu an çalıştığım sektörde diğer birimde bilgimi geliştirdim 10 22,72 

Toplam 44 100 

 

Tablo 3’e baktığımızda; yöneticilerin özellikleri bakımından değişik bir tablo ortaya 

çıkmaktadır. İş deneyim aileden öğrendiğini söyleyenlerin sayısı 16 iş deneyimin ilk işe girdiği 

işletmede öğrenenlerin sayısı 18 hala hazır çalıştığı işletmede iş deneyimini öğrenenlerin sayısı ise 

10’dur. Bunların değişik iş deneyimine sahip olması değişik biçimde öğrendiklerinin görüyoruz % 

oranlarına bakacak olursak; %40,90 ilk işe başladığı sektörde öğrenen, %36,36 aileden öğrenen, 22,72 

çalıştığı sektörün diğer biriminde kendini geliştirenlerdir. 

Tablo 4 KOBİ’lerde Organizasyon Yönetimi ve Araştırma Sonuçları 

DURUM N % 

Bir Organizasyon yapısı ve Şeması Açık ve Net değildir 19 43,18 

KOBİ’lerde iş bölümü ve uzmanlaşma Yetersizdir 10 22,72 

KOBİ’lerin politikaları Açık ve Nettir 8 18,18 

Örgüt Hiyerarşisi açık ve nettir 7 15,90 

Toplam 44 100 
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Tablo 4’e göre KOBİ’lerde organizasyonlar ve yönetim konusunda ; İşletmelerde organizasyon 

sayısının açık ve net olmadığını söyleyenlerin sayısı 19 KOBİ’lerde uzmanlaşma ve iş bölümü 

bakımından yersizliği ifade edenlerin sayısı onu söyleyenlerin sayısı 8 ve KOBİ’lerde örgüt 

hiyerarşisinin açık ve net olduğunu söyleyenlerin sayısı ise 7’dir bunların % oranları ise ; %43,18 

organizasyon şeması ve yapısı net olmayan, %22,72 işbölümü ve uzlaşma yetersizliği olan, %18,18 

açık ve net politikaları olan, %15,90 açık ve net hiyerarşi yapısı olan. 

 

Tablo 5 İşletmenin İşgücü ve teknoloji planlaması 

DURUM N % 

İşletmemiz bütün alanlarda planlama yapıyor 10 22,72 

İşletmemiz insan gücü planlaması yapıyor 14 31,81 

İşletmemiz teknolojik ve üretim planlaması yapıyor 13 29,54 

İşletmemiz bazı alanlarda planlama yapıyor 6 13,63 

İşletmemiz planlama yapmıyor 1 02,27 

Toplam 44 100.0 

 

Tablo 5’e göre iş gücü ve teknoloji planlaması bakımından işletmelerin bütün alanlarda iş gücü 

ve teknoloji planlaması yapıyor diyenlerin sayısı 10 insan iş gücü planlaması yapıyoruz diyenlerin 

sayısı 14 işletmelerde üretim ve teknoloji planlaması yapıyor diyenlerin sayısı 13 bazı alanlarda 

planlama yaptığını söyleyenler ise 6 olarak ankete belirtmişlerdir. Bunların % oranları ise şöyledir; 

%31,81 insan gücü planlaması, %29,54 teknolojik ve üretim planlaması, %22.72 bütün alanlarda 

planlama, %13,63 bazı alanlarda planlamalar, %02,27 planlama yapılmayan şirketlerdir. 
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Tablo 6 İşletmenin planlama yapma nedenleri 

Planlama yapma nedenleri N % 

Krizler ve istikrarsız planlama yapmayı engellemek 21 47,72 

İşletmemiz planlama uzmanına sahip değildir 14 31,81 

Perspektif planlar yapmak için bilgi sahibi değilim 7 15,90 

Planlama yapmaya gerekli görmüyorum 2 04,54 

Toplam 44 100.0 

 

Tablo 6  işletmenin planlama yapma nedenleri olarak; Krizler ve istikrarsızlığın planlama 

yapmayı ve engellediğini belirtenlerin sayısı 21 planlama uzmanının sahip olmadığını belirtenlerin 

sayısı 14 perspektif planlama bilgisine sahip olmayanların sayısı 7 ve planlama yapmanın gereksiz 

olduğunu söyleyenlerin sayısı 2’dir bunların % oranlarına baktığımızda ise durum şöyledir. %47,72 

Krizler ve istikrarsız planlama yapmayı engellemek, %31,81 planlama uzmanına sahip olmayan 

işletmeler, %15,90 perspektif planlar yapmak için bilgi sahibi olmayan, %04,54 Planlama yapmaya 

gerekli görmeyenlerdir. 

Tablo 7 İşletmenin personel kaynakları  

Personel Kaynakları N % 

Tanıdıkların referansları ile personel alım 14 31,81 

Eğitim kurumları 3 06,81 

İş Kur 2 04,54 

Gazete ilanları 4 09,09 

Bireysel talepler 21 47,72 

Toplam 44 100.0 
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Tablo 7’de ise işletmenin personel kaynakları  konusunda; ankete cevap verenlerin düşünceleri 

tanıdıklarının referansları ile personel alımı yapma 14 personeli eğitim kurumlarında sağlayanların 

sayısı 3 Personelin iş-kur’da alan yöneticilerin sayısı 2 gazete ilanları ile personel alan yöneticilerin 

sayısı 4 ve bireysel talepler ile personel sağlama ile ilgili % oranları ise şöyledir. %47,72 bireysel 

talepler, %31,81 tanıdıkların referansları ile personel alımı, %09,09 gazete ilanları, %06,81 eğitim 

kurumları aracılığı ile, %04,54 işkur aracılığı ile personel alımı olarak mevcut oranlara sahiptirler. 

Tablo 8 İş gören eğitimi  

Eğitim Faaliyetleri N % 

İşletmede iş başında eğitim yapılamamaktadır 15 34,09 

İşletmede iş başında eğitim süreklidir 11 25,00 

İşletmemizde teknolojik eğitime önem verilmektedir 8 18,18 

İşletmemizde üniversitelerde ve dışarıda gelen uzmanlarca eğitim 

verilmektedir 

10 22,72 

Toplam 44 100.0 

 

Tablo 8’e göre personel eğitim durumlarını bakacak olursak; İşletmelerde iş başında eğitimi 

olmadığını söyleyen yöneticilerin sayısı ise 15 iş başında eğitimin olduğunu söyleyenlerin sayısı 11 

işletmelerde teknolojik eğitime önem verdiğini söyleyenlerin sayısı 8’dir İşletmemizde üniversite 

öğretim elemanlarının ve uzmanlarca eğitim verildiğini söyleyenlerin sayısı ise 10’dur bunların % 

oranları ise şöyledir. %34,09 işbaşında eğitim yapılamamaktadır, %25,00 sürekli işbaşında eğitim 

yapılmaktadır, %22,72  üniversitelerden ve dışarıdan gelen uzmanlarca eğitim, %18,18 teknolojik 

eğitime önem verilmesi. 

 

 

 

 

 

 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 36       Mayıs – Haziran 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 
 

12 

 

Tablo 9 İşletmemizde karar verme eğilimi 

Karar verme eğilimi N % 

İşletmemizde karar verme uzmanlarca verilir 4 09,09 

İşletmemizde sahip yönetici tarafından karar verilir 23 52,27 

Bilgi eksikliği karar vermeyi engeller 14 31,81 

İşletmemizde karar vermeye bütün personel katılır 3 06,81 

Toplam 44 100.0 

 

Tablo 9’da Yöneticilerin karar vermedeki yeterlilikleri dikkate alındığında; en büyük karar 

verme sayısına sahip madde sahip yöneticiler tarafından kararların varıldığını sağlayanlar 23, karar 

vermeyi engelleyen nedenlerin başında ise bilgi eksikliğinin geldiğini söyleyenlerin sayısı 14, 

diyenlerin toplamı ise 7’dir. Bu tabloda yer alan % oranlarına bakacak olursak; %52,27 kararı işletme 

sahibi yönetici vermektedir, %31,81 Bilgi eksikliği karar vermeyi engeller fikri, %09,09 uzmanlarca 

kara verilmesi, %06,81 karar vermeye bütün personelin katılması. 

 

Tablo 10 İşletmelerin yetki devri 

Karar verme N % 

İşletmemizde yetki devri yapılır 6 13,63 

Bilgi yersizliğinde dolayı yetki devri yapılmaz 10 22.72 

Acil karar vermek yetersizlik  10 22,72 

Astların bilgi bakımından yetersizliği 14 31,81 

Sahip yöneticiler yetki devrine hoş bakmaz 4 09,09 

Toplam 44 100.0 
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Tablo 10 Yöneticilerin yetki devrine baktığımızda; yetki devrinde bilgi eksikliğinden dolayı 14, 

bilgi eksikliğinden dolayı yetki devrinin yapılmadığını söyleyenlerin sayısı 10, acil karar vermede 

yetersiz olduklarını belirtenlerin sayısı, 10 ve sahip yöneticilerin yetki devrine hoş bakmadıklarını 

belirten yöneticiliklerin sayısı 4’tür. Bunların % oranları ise şöyledir; 31,81 astların bilgi bakımından 

yetersizliği, %22.72 Acil karar vermek yetersizlik, % 22.72 Bilgi yersizliğinde dolayı yetki devri 

yapılmaz, %13,63 İşletmemizde yetki devri yapılır, %09,09 Sahip yöneticiler yetki devrine hoş 

bakmaz. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Bu araştırma Malatya ilinde OSB (Organize Sanayi Bölgesi) de yapılmış olup KOBİ’lerin 

birleşme ve büyüme sürecinde yönetimin görevini yapılmadığını veya yapamama nedenlerini, pozitif 

ve negatif yönlerini ortaya çıkarmak için yapılmıştır tekstil sanayi ve gıda sanayi kapsamında 

araştırma yapılmıştır KOBİ’lerde yöneticiler genellikle sahip yöneticilerdir. Bunun anlamı ise 

uzmanlaşmış yöneticilerden oluşmaktadır. KOBİ’lerde ilişkiler yüz yüze ilişkilerdir. Personel ve 

müşteri ilişkiler belirli bir samimiyet içerisinde olmaktadır. Sermayesi kısıtlı zayıf olan işletmelerdir 

olanakları sınırlıdır teknoloji ile klasiktir uzmanlaşmış yöneticiler bulamaktadır miras babadan oğla 

geçmektedir büyük işletmelere göre verimlik düşüktür. Rakiplerle rekabette zayıftır üretimde kalite 

düşüktür 

 KOBİ’lerde üretim ürünlerinin pazarlanmasıyla ilgili zorluklar söz konusudur pazarlamada 

müşterilerle yüz yüze ilişkilere dayanmaktadır karar oluşturmada işletme sahibinin fikirleri önemlidir 

yetki devri konusunda bilgi yetersizliği söz konusudur bu nedenle yetki devri zaman söz konusu 

değildir. 

 KOBİ’lerde en önemli sorunlarda birincisi kriz, istikrarsızlık ve sermaye yetersizliği öne 

çıkmaktadır. Düşük faizli kredi bulmak ve yararlanma olanaklarında istenildiği gibi 

yararlanılmaktadır. Yönetim politikaları bakımından, hatalı yönetim politikaları oluşturmaktadırlar 

hammadde sorunları ve finansman sorunları diğer bir olumsuzluklar olarak yer almaktadır  

 KOBİ’lerin büyümesi için yapılacak eylemlerden en önemlisi aynı üretimi yapan işletmelerin 

bir birleriyle evlenmeleridir böylece sermaye teknoloji ve yönetim konusunda güncel güçlenmeleri 

sağlayacaktır. 

 Yöneticilerin eğitim düzeyleri mutlaka yükseltilmelidir. Yönetim konusunda uzmanlaşmaları 

sağlanmalarıdır. Personelinde eğitime önem verilmelidir. Bu eğitim iş başında eğitim, teorik eğitim 

öncelikli eğitim olmalıdır. Pratik eğitim ile teorik eğitim paralel olmalıdır yeni eleman istihdamında 
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eğitim düzeyi yüksek elemanlarından alınmalıdır eğitim düzeyi yüksek iş gücü işletme için ısrar 

getirmede yeni yeni eğitime gerek kalmadan üretime katkıda bulunmaktadır. 

 Büyümek isteyen KOBİ’ler yönetici olarak kendi bünyesinde uzman ve rasyonel yöneticiler 

bulundurulmadırlar işletmenin büyümesine yardımcı olacak ve işletmenin önünü açacak yöneticiler 

bulundurulmalıdır aksi takdirde işletmeler yerinde sayar  

 KOBİ’lerde geleneksel aile yapısı kendi sorunlarını aile ilişkileri kapsamında çözmelidirler 

çözülmeyen sorunlar işletmeye zarar verebilir. İşletme içerisinde görev alan aile bireyleri kendi 

yeteneklerine göre görev almalıdırlar. Bunun için işletme kültürü oluşturulurken iletmenin yararına 

olan kurallar (Normlar) konulmalıdır  

 İşletmede çalışsan aile bireyler ininde personel gibi eğitim düzeyleri yükseltilmelidir. 

Uzmanlaşan iş gücü çoğaldıkça yetki devri kolay olacaktır çünkü eğitim düzeyi yükselen bireyin 

rasyonel karar vermesi kolaylaşacaktır  

 İş görenlerin verimliliğe katkısı konusunda belirli kıstaslar getirilmelidir. Bu kriterler uyulma 

bakımından herkes aynı kuralı uymalıdır, performans sistemi getirilmeli ve uygulanmalıdır. 
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YAPI KOOPERATİFLERİN FİNANSMAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

                                                            
                                                         ENVER KAZDAL∗ 

Öz 
Kooperatifçilik hareketi dünya’da ki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de ekonomi 

de önemli rol oynamaktadır. Günümüzde; dünya’da ve ülkemizde kooperatiflerin en temel 
sorununu, finansman sorunu oluşturmaktadır. Türkiye’de kooperatifçiliğin yeterli düzeyde 
olmaması, finansman sorunlarının da çözümünün önünde önemli bir engel teşkil etmektedir.  

Konut ihtiyacı ülkemizde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde de insanların yaşamsal olarak 
en tabii istek ve ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaç ve gereklilik insanların yeme içme ve 
barınma diye saydığımız yaşamsal anlamda en zorunlu ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın 
karşılanmasında ülkemizde ve dünya genelinde birçok sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu 
sorunların başında konut ve yapıların meydana getirecek gücün yani finansmanın elde 
edilmesi ve bu finansmanı doğru şekilde kullanabilme sorunu gelmektedir. Finansman sorunu 
gerek konut ihtiyacının giderilmesinde; gerek çeşitli yapıların meydana getirilmesinde en 
önemli sorundur.  

Anahtar Kelimeler: Konut Yapı Kooperatifleri, Finansman Sorunları, Konut 
Finansmanı 

 

CONSTRUCTION COOPERATIVE FINANCE PROBLEMS AND SOLUTIONS 

Abstract 
Co-operative movement in Turkey as in many countries around the world often play an 

important role in the economy. Today, the world and the most basic question of cooperatives 
in our country, is the question of finance. Lack of an adequate level of cooperatives in Turkey, 
constitutes a significant obstacle to solving the financial problems. Housing needs of the 
people in our country and countries around the world wants and needs, of course, is one of the 
most vital. The need and necessity of eating and drinking, and housing of people have 
mentioned that the most vital sense, mandatory requirement. Many problems are being 
encountered in meeting this need in our country and around the world. Housing and  

buildings that make up a force at the beginning of these problems of financing the 
acquisition and proper use of this funding is the problem. Problem, eliminating the need for 
financing both houses, have their most important problem to generate a variety of structures. 

Key Words: Housing Cooperatives, Financial Problems, Housing Finance 

                                                 
 
∗ enver.kazdal@everestdenetim.com  
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GİRİŞ 
Yapı ve konut finansman sorunun çözümüne yönelik ülke yöneticileri ve sektörde iş 

yapan kamu ve özel girişimler; yapı ve konut finansmanı sorununa yönelik çeşitli yöntemler 
geliştirmekte ama istenilen sonuç ve verim alınamamaktadır. Günümüzde konut başta olmak 
üzere yapı sektöründe arz ve talep arasında ki dengesizlik finansman sorununun çözümüne de 
engel olmaktadır. Bu konjektürde konut yapı kooperatifleri önemli bir rol oynamakta ve bu 
sorunun çözümüne yönelik kamu ve özel sektöre göre önemli rol alabilme yeteneğine ve 
gücüne sahipken; ülkemizde geçmiş yıllardan gelen kötü imajı ve halen atıl bir şekilde 
varlığına devam eden birçok kooperatifin olması, birlikte daha az güç ve enerji ile daha çok iş 
yapabilme yeteneğine sahip olan kooperatifleri etkinsizleştirmiş, dünya da ve ülkemizde konut 
ve yapı sektöründe söz sahibi ve etkinliği daha güçlü olabilecekken, çoğu değerlendirme ve 
çözüm çalışmalarında kooperatifler dikkate bile alınmamıştır. Yapı kooperatifleri gerekli 
etkinlik ve yetkinliği kazanabilirlerse; hem konut ihtiyacının giderilmesinde hem de 
finansman dâhil direk ve dolaylı birçok sorunun çözümlenmesinde önemli rol 
oynayabileceklerdir. 

Dünya’da artan nüfusla birlikte azalan kaynaklar insanları bireysel davranmaktan çok 
birlikte iş yapmaya ve elde bulunan kaynakları daha tasarruflu ve paylaşımcı davranmaya 
itmektedir. Bu gereklilik hayatın her kademesinde olduğu gibi yapı sektöründe de yaşanmakta 
ve son dönem yapılan tüm yapı ve konutların daha az yerde daha çok insanı toplama ve 
barındırmaya yöneldiğini, bu şekilde hem finansman ihtiyacını, hem de artan yer ihtiyacını 
gidermeyi amaçlamaktadır.  

1.KOOPERATİFÇİLİK 
 Kooperatifçilik geniş anlamda büyük bir kitlenin aradığı sonuca ulaşmak için ortaklaşa 

gösterilen bir faaliyette, gayret ve olanakları birleştirmek, bir araya toplamak ve 
uyumlaştırmak demektir. Belli ekonomik grupların kendi aralarında işbirliği yapmaları 
şekliyle ortak ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla kurulan kooperatifler, insanların ekonomik 
faaliyetlerinde daha az külfetle ve daha az zamanda refahı sağlamaya hizmet eden bir güven 
ve inanç kurumu olduklarından, daima teşvik edilmeye ve geliştirilmeye layık görülmüşlerdir. 

 Kooperatifçiliğin amacı, karşılık gözetmeden ortaklarının sorunlarını çözerek, onların 
ekonomik gelişmelerini sağlamak ve ekonomik olarak güçlü bir kitleye karşı ortaklarını ve 
kişisel menfaatlerini korumaktır. Aynı zamanda esasları; toplumsal, insani ve ahlâki temellere 
dayanan çok yönlü kuruluşlardır. 

En kısa tanımıyla “birlikte iş görmek” demek olan kooperatifçilik, özellikle gelişmekte 
olan ülke ekonomileri için halen günümüzün en etkili kalkınma araçlarından biri olarak 
görülmektedir. Bu aracın etkili bir şekilde ele alınıp kullanılması halinde ülke ekonomisine 
büyük katkı sağlayacağı açıktır. Kooperatiflerin esas amacı; yeterli derecede ekonomik güce 
sahip olmayan gerçek kişilerin mesleki ve kişisel ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve 
kefalet suretiyle rasyonel bir şekilde ve ekonomik olarak karşılamak ve temin etmektir.  

2. KONUT VE YAPI KOOPERATİFLERİ 
Özellikle dar gelirli kişilerin ucuz ve sağlıklı konut veya işyerleri yapmak amacıyla bir 

araya gelerek kurdukları kooperatiflerdir. Yapı kooperatifleri, literatürde konut yapı 
kooperatifleri ve işyeri yapı kooperatifleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ancak bunların 
dışında gerçekte konut yapı kooperatifi olarak kurulmuş olmakla birlikte, özellikle kent 
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merkezlerine yakın mahallerde yapılan konutların alt katlarının işyeri olarak inşa edilip gerek 
kooperatif ortaklarına gerekse üçüncü kişilere satıldığı konut yapı kooperatiflerine de 
rastlanılmaktadır.  

Dolayısıyla yapı kooperatifi adına karma sayılacak üçüncü bir türden bahsetmekte 
mümkündür. Üstelik bu tür kooperatiflerde işyerlerinin satışından yüklü miktarda gelir elde 
edildiğinden konut inşaatlarının hızla tamamlanması mümkün olmaktadır. Ayrıca yapı 
kooperatiflerinde konutlar, işyerleri toplu bir şekilde yapıldığından inşaat maliyetlerinin 
azaltılması sağlanmakta ve kar amacı güdülmediğinden kooperatif ortakları inşaat maliyetine 
mülk sahibi olabilmektedir. Elbette yapılan genel giderlerden de ortakların paylarına düşeni 
karşılaması söz konusu olabilmektedir.1 

3. KONUT YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİNİN DÜNYA'DAKİ DURUMU 
Bugün dünyada en önemli kooperatif kuruluşlarından birisi olan ve 98 ülkeden 230 

kooperatif kuruluşu ile 730 milyon bireysel üyeyi temsil eden ICA (Internatıonal Cooperative 
Alliance Uluslararası Kooperatifler Birliği) yapısı içinde Uluslararası Konut ve Yapı 
Kooperatifleri Kurulu yer almaktadır. 50 ulusal kuruluş bu kurula üyedir. Üye olmayan birçok 
kuruluş da kurul çalışmalarına katılmaktadır. ICA çatısı altında birleşen kooperatifçilerin 
sayısı, son yirmi yıl içinde ikiye katlanmıştır. 

ICA’dan başka birçok uluslararası kuruluş, kooperatif gelişmeyi desteklemektedir. Özel 
bir kooperatifçilik bölümüne sahip olan Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) ve yine bu konuda 
bir uzmanlık bölümü de bulunan Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) da bu arada sayılabilir. 
Kooperatifçiliğin çeşitli alanlarında bulunan kimi kuruluşların ve ülkelerin (örneğin Çin) ICA 
çatısı altında bulunmadığı da düşünülürse, kooperatifçiliğin, dünya üzerinde en etkin ve 
kapsamlı toplumsal ekonomik akım niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır. 1970’lerin ortalarında 
derinleşmeye veya büyümeye başlayan ekonomik ve toplumsal bunalımın tehdidi altında 
bulunan toplulukları dengede tutma arayışları, kooperatiflere yeni ve güçlü bir ilgi dalgasını 
körüklemiştir. Bu arayışlar çerçevesinde kırsal kesimde çok amaçlı kooperatifler gelişirken, 
kentsel kesimde konut kooperatifleri daha geniş boyutlu amaçlara yönelik olarak yeni işlevler 
üstlenmişlerdir. ICA üyesi konut yapı kooperatifleri kuruluşlarının %71’i Avrupa, %20’si 
Asya, %6’sı Afrika ve %3’ü Amerika’dadır. ABD de 1970’lere doğru konut 
kooperatifçiliğinde görülen gelişme, bir ölçüde, kooperatif konut üretiminin kamusal konut 
üretimini almaşık olarak desteklemesi düşüncesinden kaynaklanmıştır.2 

4. YAPI KOOPERATİFLERİNDE FİNANSAL KAYNAK UNSURLARI 

Kooperatiflerin kaynak unsurları iç kaynak unsurları ve dış kaynak unsurları olmak 
üzere iki başlık adı altında inceleyeceğiz. İç kaynak unsurları kooperatiflerin iç yapılarından, 
ortaklarından ve sermayesinden ürettiği kaynak yapısı, dış kaynak unsurları ise dışarıdan 
sağlanan kaynaklarla finans kuruluşları, bankalar vs. finanse edildiği yöntem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

 4.1. Yapı Kooperatiflerinde İç Kaynak Unsurları 
Yapı kooperatiflerinde iç kaynak unsuru kooperatiflerin dışarıdan hiçbir destek almadan 

kendi iç bünyelerinden oluşturdukları kaynak çeşidi olarak kooperatiflerce kullanılmaktadır. 
                                                 
 
1   www.sanayi.gov.tr,  (3 Haziran 2008). 
2  Nazif  Kaçak, Konut Yapı  Kooperatifi  ve  İlgili  Mevzuat,  İstanbul, Seçkin Yayınevi, 2004, s.53. 
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Günümüzde kooperatiflerin finansman açısından en çok başvurdukları başlıca sistemlerden 
biridir. İç kaynak unsurlarında yer alan başlıca çeşitleri ise; özkaynaklar, ortaklık payları, 
yedek kaynaklar, dağıtılmayan risturnlar, özel olarak oluşturulan fonlar ve ortaklardan 
sağlanan diğer kaynaklar olarak kooperatiflerce oluşturulmaktadır. 

     a)  Özkaynaklar  
Özkaynaklar ya da iç finansman kaynaklar kooperatiflerin sermaye unsuruna bağlı 

ekonomik güçlüklerini gidermek için,  kendi kendilerini finanse etmelerini sağlayan 
kaynaklardır. Özkaynaklar ortaklar tarafından yüklenilen sermaye paylarından (ortaklık 
paylar),  yedek akçelerden, dağıtılmayan işletme kârlarından (risturn), özel olarak oluşturulan 
fonlardan ve ortaklardan sağlanan diğer kaynaklardan oluşmaktadır.3 

     b)  Ortaklık Payları 
Ortaklık payları, kooperatif ortaklarının kooperatife taahhüt ettikleri payların saymaca 

değerlerinin toplamı olup,  kooperatifin emrine hazır olan fonun oluşturulmasını sağlar ve 
ihtiyaç duyulacak sabit değerlerin finansmanında kullanılır. 

     c) Yedek Kaynaklar (Yedek Akçeler = Yedekler) 
Kooperatiflerde özkapitalin ikinci dilimini oluşturan yedek kaynakların, kullanım 

yerlerine göre gruplandırıldıkları görülür. Bunlar çalışma yılı (iş yılı) sonunda 
gözlemlenebilirler. Yedek kaynaklar zarar ve harcama karşılığı olmak üzere ikiye ayrılırlar.  

Yedek kaynaklar bilindiği üzere, kooperatiflerin kazançlarından ayrılan,  yasa ve ana 
sözleşme hükümlerinden ileri gelen kaynaklardan oluşur. Kooperatiflerde gerekli düzeyde 
kaynakların toplanabilmesi, bu tür kuruluşların sürekli kazanç sağlamalarından başka,  uzun 
yıllar uğraşı göstermiş olmalarına da bağlı bulunur. Ayrıca, kooperatif işletmelerinde yedek 
kaynakların yanı sıra oluşturulan karşılıklar, yedek kaynaklarda olduğu üzere öz kaynağın 
artırılmasında kullanılamazlar. Yedek akçelerin en önemli özelliği, kooperatifin herhangi bir 
sermaye maliyetine katlanmadan sahip olduğu bir finansman kaynağı olması ve özkaynak 
sermayesini oluşturmasıdır. 

     d) Dağıtılmayan Risturnlar 
Dağıtılmayan risturnlar, kooperatiflerin sermaye ve yedek akçelerinden meydana gelen 

özkaynaklarının yetersizliği karşısında,  zaman zaman kendi kendilerini,  döner fon 
yönetimine başvurarak, finanse etmeleri sonucu oluşmaktadır. Bu da genellikle kârın  
(risturnun)  bir kısmının ya da tamamının ortaklara dağıtılmayarak ayrı bir yedek akçe 
meydana getirilmesi şeklinde olmaktadır.4 

     e) Özel Olarak Oluşturulan Fonlar 
 Özel olarak oluşturulan fonlar, kooperatifin belirli bir giderini karşılamaya yöneliktir ve 

net kârdan ayrılır. Bu nedenle,  bir sermaye gibi kullanılması asıl değildir. Fonların bazı 
şartları ve orantıları altında kullanılması gerekir. Özel olarak oluşturulan bu fonlar her ne 

                                                 
 
3 İlhan Uludağ, Konut Üretiminde Bölgesel Koşullara Uygun Alternatif Finansman Sistemleri ve Teknikleri, İstanbul: İTO 
Yayınları, yayın no:1997-48, 1997, s. 27. 

   4 İlhan Uludağ Konut Üretiminde Bölgesel Koşullara Uygun Alternatif Finansman Sistemleri ve Teknikleri, İstanbul: İTO 
Yayınları, yayın no:1997-48, 1997. 
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kadar doğrudan kooperatifin finansman kaynağı sayılsa da, dolaylı olarak finansman kaynağı 
olarak nitelendirilir. 

     f)  Ortaklardan Sağlanan Diğer Kaynaklar 
Ortaklardan sağlanan diğer kaynakların, en önemlisi ortakların yapacağı ek ödemelerdir. 

Kooperatifler bu şekilde, finansman kaynaklarının, işletmenin iç finansmanını karşılamadığı 
durumlarda,  çeşitli şekillerde borçlanarak sermaye elde etme yoluna gitmektedir. Ortaklardan 
alınan bu borçların diğer borçlara göre avantajlı yönleri vardır. Çünkü bu borçların faizleri 
düşük olmakta ve ortaklar kooperatife daha fazla bağlamaktadır.5 

 4.2. YAPI KOOPERATİFLERİNDE DIŞ KAYNAK UNSURLARI 
Yabancı kaynaklar, kooperatif işletmelerin özkaynaklarının tek başına finansman 

ihtiyaçlarını karşılayamadığı durumlarda kullanılan kaynaklardır. Kooperatiflerin borçlanma 
yoluyla ulaşabilecekleri bu kaynaklara dış finansman kaynakları da denilmektedir. Bu 
kaynaklar devletten, finans kurumlarından, kooperatif ortaklarondan sağlanan kredi ve borçlar 
ile kooperatiflerin tahvil çıkarma yöntemiyle dışarıdan sağladıkları finansal kaynaklardır. 

Yabancı kaynak olarak görülen uluslararası kuruluşların özel fonları, kooperatifçiliği 
geliştirmek ve bazı ekonomik, sosyal politikaların gerçekleşmesini sağlamak için,   
Uluslararası Kooperatifler Birliği   (ICA), Uluslararası Çalışma Örgütü  (ILO), Uluslararası 
Çalışma Teşkilatı  (AID) gibi kuruluşların kooperatiflere gerek karşılıklı, gerekse karşılıksız 
yaptıkları yardımlardan oluşmaktadır. 

5. YAPI KOOPERATİFLERİNİN FİNANSMAN İHTİYAÇLARI  
Finansman fonksiyonu diğer kuruluşlarda olduğu gibi kooperatiflerde de aynı öneme 

sahiptir. Tüm işletmeler için finansman, işletmenin faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli 
fonları, gerekli miktarda ve zamanda elde edebilmeyi ve bunların işletmenin kârlılığını en 
yüksek tutacak biçimde kullanabilmeye yönelik planlama ve kontrolleri kapsayan işletme 
fonksiyonu olarak tarif edilebilir.6  

Bu çerçevede, işletmeler etkin bir şekilde aktiflerin temini, finansman ve yönetimini 
hedeflerler. küreselleşme sürecinde artan güçlü iç ve dış rekabet, gelişmekte olan ülkelerde 
kooperatifleri olumsuz etkilemektedir. Dünyada 1930 ve özellikle 1950’lerden sonra artan 
tarım destekleri, tarım ve dolayısıyla kooperatifleri rekabetten büyük ölçüde korumuştur. Bazı 
ülkelerde ve ülkemizde tarımsal destekleme sisteminin yürütülmesinde kooperatifler önemli 
bir araç olarak görülmüş ve bu yapı kooperatif işletmelerin kamu kuruluşu gibi yönetilmesi, 
verimsizleşmesi ve özellikle ortak kooperatif ilişkilerinin zayıflamasına neden olmuştur.  Öte 
yandan, finansman ve kaynak sorunu yalnızca kooperatiflere özgü bir sorun olmayıp, 
ülkemizin genel ekonomik dengeleri ölçüsünde, başta KOBİ’ler olmak üzere ekonominin 
bütün aktörlerinin müşterek sorunu olduğu bilinmektedir. 

Kooperatifler ekonomik açıdan yoksul olan dar ve orta gelirli bireylerin tek başlarına 
gideremedikleri temel gereksinimlerini karşılamaları için gönüllü olarak güçlerini birleştirme 
ile oluşturdukları bir toplumsal dayanışma gerçek anlamda birer demokratik sivil toplum 

                                                 
 
5  Yönetim Ve Ekonomi Baskısı Celal Bayar Ünv. İ.İ.B.F 2003.  s. 178. 
6  Zeynep Nur “Türkiye�deKonut FinansmanındaRollerin Paylaşımı,Konut Finansmanı veTürkiye   Sunumu”, IMF World 
Economic , (05 Kasım 2005), s.5 
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kuruluşlarıdır. Kooperatifler diğer işletme türlerinden farklı olarak, insan varlığına maddi 
varlıklardan daha fazla önem vermektedirler.  

Diğer bir ifadeyle, kooperatifler kârın maksimizasyonundan çok, belirlenen hedeflere 
ulaşabilmek için uğraşmaktadır. Bununla birlikte her ekonomik teşebbüste olduğu gibi 
kooperatiflerde de amaca ulaşabilmek için mali kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Kendilerine özgü bu özellikleri nedeniyle kooperatiflerin finansal sorunları normal bir 
işletmenin sorunlarından daha çeşitli ve daha ciddidir.  

Bilhassa, temelde kâr amacı güdülmemesi nedeniyle alıkonulan kârların büyük önem 
arz etmemesi, ortaklar tarafından yapılan sermaye katkısının sınırlı kalması ve tahvil ve hisse 
senedi gibi finansal varlıklar yoluyla kaynak temin edilememesi bu özelliklerin başında 
gelmektedir. Bu durumun başta gelen yansıması ise sermaye yetersizliğidir. 

Mali güçleri sınırlı olan ortakların bir araya gelerek kurduklar kooperatiflerin 
özkaynakları günün ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli düzeyde olmadığı gibi yüksek 
enflasyonun yaşandığı dönemlerde sermaye erozyona uğramaktadır. Ayrıca güçlü bir yapıya 
sahip olmayan kooperatiflerin kredi kurumlarından yeterince teminat gösteremedikleri için 
kredi sağlamaları da imkânsız olmaktadır. 

Genelde kooperatiflerin finansman kaynakları kuramsal olarak öz kaynaklar ve yabancı 
kaynaklar olmak üzere iki temel gruba ayrılmaktadır. Daha belirgin bir şekilde kooperatiflerin 
finansman kaynakları ortaklardan toplanan aidatlar, özel ya da resmi kurumlardan temin 
edilen krediler ve sübvansiyonlardır. Vergi muafiyetleri de dolaylı olarak finansman kaynağı 
olarak kabul edilebilir. 

6.  FİNANSMAN İÇİN KAYNAK OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ 
Finansman fonksiyonu diğer kuruluşlarda olduğu gibi kooperatif kuruluşlarda da aynı 

öneme sahiptir. Tüm işletmeler için finansman, işletmenin faaliyetlerini yürütebilmesi için 
gerekli fonları, gerekli miktarda ve zamanda elde edebilmeyi ve bunların işletmenin kârlılığını 
en yüksek tutacak biçimde kullanabilmeye yönelik planlama ve kontrolleri kapsayan işletme 
fonksiyonu olarak tarif edilebilir. Bu çerçevede, işletmeler etkin bir şekilde aktiflerin temini, 
finansman ve yönetimini hedeflerler. 

Kooperatifler diğer işletme türlerinden farklı olarak, insan varlığına maddi varlıklardan 
daha fazla önem vermektedirler. Diğer bir ifadeyle, kooperatifler kârın maksimizasyonundan 
çok, belirlenen hedeflere ulaşabilmek için uğraşmaktadır. Bununla birlikte her ekonomik 
teşebbüste olduğu gibi kooperatiflerde de amaca ulaşabilmek için mali kaynaklara ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Kooperatiflerin finansal sorunları normal bir işletmenin sorunlarından daha çeşitli ve 
daha ciddidir. Bilhassa, temelde kâr amacı güdülmemesi nedeniyle alıkonulan kârların büyük 
önem arz etmemesi, ortaklar tarafından yapılan sermaye katkısının sınırlı kalması ve tahvil,  
hisse senedi gibi finansal varlıklar yoluyla kaynak temin edilememesi bu özelliklerin başında 
gelmektedir. Bu durumun başta gelen yansıması ise sermaye yetersizliğidir. Mali güçleri 
sınırlı olan ortakların bir araya gelerek kurdukları kooperatiflerin özkaynakları günün 
ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmadığı gibi yeni sermaye kanalları ve kooperatife yeni 
üyelerin bulunmasında ki güçlükler bu sorunun çözümünü de zorlaştırmaktadır. Ayrıca güçlü 
bir yapıya sahip olmayan bu yapıların kredi kurumlarından yeterince teminat gösteremedikleri 
için kredi sağlamaları da imkânsız olmaktadır. 
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Genelde kooperatiflerin finansal kaynakları kuramsal olarak özkaynaklar (özkapital) ve 
yabancı kaynaklar (yabancı kapital) olmak üzere iki temel gruba ayrılmakta, bu gruplar ise 
aşağıda belirtildiği gibi kendi içlerinde alt gruplara ayrılarak inceleme konusu yapılmaktadır. 
Daha belirgin bir şekilde kooperatiflerin finansman kaynakları ortaklardan toplanan aidatlar, 
özel ya da resmi kurumlardan temin edilen krediler ve sübvansiyonlardır.  

7. YAPI KOOPERATİFLERİNİN FİNANSMAN İHTİYACI HAKKINDA 
GENEL BİR DEĞERLENDİRME 

Ülkemizde konut üretimi ve bireylerin konut ihtiyaçlarının karşılanmasında konut 
kooperatifçiliğinin çok önemli bir yeri vardır. Dar gelirlilerin konut sorununun çözümünde en 
etkin yöntemlerden biridir. Konut kooperatifçiliği, kooperatifçilik olgusunun yapısı içindeki 
yardımlaşma, dayanışma, güç birliği, uygun maliyet ölçeğine ulaşmak gibi faydaların yanında 
sosyal yaşam tarzı olarak yakınlık duyan kişilerin birebir istedikleri konut ve çevresel 
koşulların sağlanabildiği yerleşkelerin oluşturulmasında önemli bir araçtır. 

Anayasamızda yer alan kooperatifçiliğin geliştirilmesine dair temel hüküm çerçevesinde 
mevcut olan diğer alt hukuki düzenlemelerde yeterli olmadığı bilinmekle beraber halen 
mevcut önemli mali (vergisel) avantajlar bulunmaktadır. Hukuki yetersizlik finansal 
sorunların çözülmesinde de en önemli etkenlerden biri olup çözüme yönelik hareketlenmenin 
başlatılmasında ve sürdürülebilir hale getirilmesinde önemli bir yeri olacağı çok açık 
bilinilmektedir. 

Ülkemizdeki konut kooperatifçiliğinin önündeki en önemli sorun kooperatiflerin yeterli 
ve düzenli finansman kaynaklarınasahip olmamasıdır. Bununla birlikte; yeterli ve uygun arsa 
üretilmemesi, siyasi iradelerin kooperatifçiliğe sıcak olmayan yaklaşımları, kooperatiflere 
ilişkin mevzuatlardaki yetersizlikler,  yeterli kamu denetimi ve kooperatif iç denetimi 
olmaması nedeniyle meydana gelen yolsuzluklar ve bunlara bağlı başarısız ve amaç dışı 
kullanımlar başlıca sebepleri oluşturmaktadır. Uygun değer ölçekli kooperatifler 
oluşturulamaması, amaca uygun ve fonksiyonel üst örgütlenmelerin yeterince 
gerçekleştirilememesi diğer sorunlar olarak sayılabilir. 

Türkiye’deki konut kooperatiflerinin başarıları yeterli ve sürekli kaynak bulmalarına 
doğrudan bağlıdır.  Konut kooperatifleri üyelerinin genel mali profillerinin kooperatif amacı 
olan konutların makul üretim süresi içinde finansmanını sağlayacak düzeyde olmaması 
nedeniyle dış kaynak kullanımına (kredi) ihtiyaç duyulmaktadır. Keza, nispi olarak uygun dış 
kaynak sağlanan 1985 – 1990 yılları arasındaki dönemde konut kooperatiflerinin toplam 
konut üretimine katkıları %30’un üzerine çıkmıştır.7 

Kooperatifler kendilerine özgü özellikleri nedeniyle finansal sorunlar normal bir 
işletmenin sorunlarından daha çeşitli ve daha ciddidir. Bilhassa, temelde kâr amacı 
güdülmemesi nedeniyle alıkonulan kârların büyük önem arz etmemesi, ortaklar tarafından 
yapılan sermaye katkısının sınırlı kalması ve tahvil ve hisse senedi gibi finansal varlıklar 
yoluyla kaynak temin edilememesi bu özelliklerin başında gelmektedir. Bu durumun başta 
gelen yansıması ise sermaye yetersizliğidir. Mali güçleri sınırlı olan ortakların bir araya 
gelerek kurdukları kooperatiflerin özkaynakları günün ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli 
düzeyde olmadığı gibi yaşanan ekonomik krizler her geçen gün sermayenin erozyonuna neden 
                                                 
 
7  Mithat Arman Karasu, Türkiye’de Konut Sorununun Çözümünde Farklı Bir Yaklaşım; Belediye-Toplu Konut İdaresi-
Konut Kooperatifleri İşbirliği Modeli”. Ekonomik  ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.  Sayı.1, 2005, s.59. 
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olmaktadır. Ayrıca güçlü bir yapıya sahip olmayan bu kooperatiflerin kredi kurumlarından 
yeterince teminat gösteremedikleri için kredi sağlamaları da imkânsız olmaktadır.8 

Yapılan istatistikî çalışmalardan ve saha araştırmasından ülkemizdeki konut kooperatifi 
üyelerinin genel eğilim olarak birlikte ya da bireysel dış kaynak kullanımına yatkın oldukları 
gözlenmektedir. Giderek daha da derinleşen, günümüzde neredeyse çözümsüz hale gelen 
konut sorununun çözümü için; alt ve orta sınıflara yönelik sosyal konut politikaları üretilmeli, 
konut sorunu küresel pazarın insafına bırakılmamalı, tutarlı ve sürekli bir kaynak temini 
sağlanmalı, halkın ve yerel yönetimlerin yaratıcı potansiyeli harekete geçirilmelidir. 

Konut kooperatiflerinin en önemli darboğazı finansman sorunudur. Bu sorunun çözümü 
için gerekli çalışma ve araştırmalar yapılmalı sorunun temeline inerek çözüm yolları 
aranmalıdır. Bu sayede ülkemizde ki konut sorunun doğru ve daha uygun maliyetlerle 
çözümlenmesi sağlanmış olacaktır. Bunun yanında da sağlıklı ve güvenli konut politikası 
üreterek; insanların can ve mal güvenliği sağlanmış olacaktır. 

İnsanlara sadece konut yapmak için değil, ayrıca mutlu ve huzurlu, güven içerisinde 
yaşamalarını sağlamak için konut sektörü günümüz dünyasında önemli bir yere sahiptir. Bu 
önemim farkında olan insanlar bu istek ve ihityaçlarını hem daha uygun maliyetlerde hem de 
daha kaliteli bir şekilde edebilmek için doğru yapılanmış ve güven içerisinde işleyen bir 
kooparatifleşme bilincini ihtiyaç duymaktadır. Bu sayede hem finansal açıdan kişilerde, 
kooparatiflerde ekonomik ve işlerli bir şekilde kazan kazan prensibi içerisinde işlemiş 
olacaktır. 

Finansman konusundaki ikinci sorun kredi teminindeki zorluk ve temin edilen kredinin 
faizinin yüksek oluşudur. Bankalardan temin edilen kredilerin faizlerinin yüksek olması 
bunları kullanıma elverişsiz hale getirmektedir. Hâlbuki yönetimini kooperatiflerin 
oluşturulacağı bir Kooperatifler Bankası bu soruna büyük ölçüde çözüm getirebilir.    

 Kooperatiflerin diğer özel sektör işletmelerine karşı avantajlı durumda olabilmesi için 
kooperatiflere bankalar düşük faizli ve uzun süreli kredi açmalıdır. Hükümetlerin 
kooperatiflere karşı tutumu kooperatiflerin faaliyetlerini derinden etkilemektedir. Kooperatife 
tanınan vergi muafiyetleri ya da kredi teminindeki şartlar kooperatifin geleceğini doğrudan 
etkilemektedir. 

Devlet vatandaşı mevcut konut yapımcı kuruluşlara yönlendirerek, aynı zamanda uygun 
ödeme şartları olan kredi temin ederek konut sahibi olmasını sağlamalıdır. Bu görüş 
Türkiye’de konut sorununun çözümünde hâkim görüştür. Kooperatifler esas gelirleri olan 
ortak ödemelerinin yanında sadece toplu konut kredisi kullanmaktadırlar. Onun haricinde 
banka ve diğer finans kuruluşlarından kredi kullanımı yok denecek kadar azdır. 
Kooperatiflerdeki mevcut denetleme sistem ve uygulanmasını yönetici ve ortakların 1/3’ü 
yetersiz bulmaktadır.  Denetim problemine çözüm önerileri olarak birincisi özdenetim, 
ikincisi devlet denetiminin yeterli ve etkili olması, üçüncüsü ise yeminli özel denetleme 
bürolarının oluşturulması istenmektedir. 

Sosyo-ekonomik bunalıma ve aile geçimsizliklerine hatta intiharlara sebep olan 
kooperatiflerdeki bu sorunlar etkin denetim gerçekleşmediği sürece sona ermeyecektir. Ancak 

                                                 
 
8  Mehmet Kaygusuzoğlu, Ekonomik Krizden Çıkışta Kooperatifçilik Karınca Kooperatif Postası, Türk Kooperatifçilik 
Kurumu,  Ankara, Şubat 2003, s.88. 
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denetim etkili olduğu takdirde kooperatifler üzerinde var olan yolsuzluk ve usulsüzlük gibi 
suçlamalar, tamamen silinmese bile öncekine göre azalacaktır. Vatandaş kooperatif 
yöneticilerine daha fazla güvenir hale gelecektir. 

Bu güvensizlik olayı kooperatiflerin kredi kaynaklarının geliştirilememsinde ki; 
günümüzün en başlı sorunlarından biridir. Bu sorunu teşkil eden birçok sorun bereberinde 
bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları kooperatiflerde ki kötü yönetim ve güvensizlik olarak 
adlandırılabilir. Başarısız yönetimler ve kooperatiflerin gerçekleştiremediği başarısız 
girişimler kooperatiflere olan güveni azaltmış bununla birlikte bankaların ve finans 
kuruluşlarının kooperatiflere kredi vermesini zorlaştırmıştır. 

              Kooperatiflerin kredibilitesini arttırmak ve finans sorunlarını kısmen de olsa 
çözüm bulabilmek için kooperatiflere olan güven arttırıcı önlemlerin alınması ve bununla 
birlikte kooperatif ortaklarının da gereken sorumluluklarını üstlenmeleri gerekmektedir. 
Kredibilitenin en önemli unsusu hiç şüphe yok ki güvendir. Güvenilir kuruluşların 
bankalardan ve finans kuruluşlarından gerekli kredi ve kefalet sağlaması hiç de zor 
olmamaktadır. Kooeratifler günümüzde de sürdürdükleri bu kötü imajı reklam ve başarılı 
çalışmalarla geliştirmeli ve toplumda ve finansal kurumların gözünde itibarlı bir mevkiye 
gelmeleri gerekmektedir. 

Kooperatif yöneticileri bulundukları makam ve mevki olarak birçok sorumlulukların bir 
anda gerçekleştirilmesi gereken bir yer olup bununla birlikte kooperatif ortaklarının hak ve 
sorumluluklarını koruyup gözetecek ve bu uygulamanın sorunsuz devam etmesini sağlayacak 
bir yönetici pozisyonundadır. Bu sorumlulukları gerçekleştirebilmek için kooperatif 
yöneticilerinin bilinçli eğitimli ve bunlardan en önemlisi güvenilir ve adaletli olmaları 
gerekmektedir. Bulundukları yer itibari ile kooperatif ortak ve çalışanlarına sorumlulukları 
bulunmaktadır. Güvenin sağlanması kooperatiflerin tüm iş ve işlevlerinin açık ve şeffaf 
yapılması ile gerçekleştirilebilecek bir olguyu meydana getirmektedir. Bu konuda kooperatif 
yöneticileri ortaklara karşı bütün işlemlerini açık ve şeffaf şekilde yapmak zorundadır. 
Elindeki yetkiyi kullanarak dost ve yakınlarını koruyup kollamamalıdır. Kendinin ve 
yakınlarının menfaatleri yerine kooperatif ortaklarının menfaatlerine uygun davranmak 
zorundadır. 

Kişisel menfaatler düşünülünce kooperatif binaları planlanan maliyette ve sürede 
bitmeyip,  iş uzamaktadır.  İnşaatta kullanılan malzemeler sözleşme şartlarına uygun olarak 
yerine getirilmemektedir. Müteahhit haksız kazanç elde etmekte, neticede kısa süre sonra 
örnekleri görüldüğü gibi binalar yıkılmakta ya da yıkılma noktasına gelmektedir. İnşaat 
devam ederken binanın yapımı kontrolörler ya da işin uzmanlarınca bütün aşamalarında her 
yönüyle denetlenmelidir. Kooperatiflerin gelir-gider hesaplar ile muhasebe kayıtlarının 
yöneticilerin %92’si ortakların  %82’si rahatça kontrol edilebildiğini belirtmişlerdir.  
Hesapları ortakların kontrol edebiliyor olması istenen  denetimin gerçekleştiği anlamına 
gelmemektedir. Çünkü muhasebe denetimi uzmanlık gerektiren bir iştir. Onun haricinde 
yöneticilerin vicdani ve ahlaki zaafları varsa mutlaka bir çıkar yol bulup yine istedikleri 
amaçlarına ulaşabilmektedirler.9  

Aidatlar bankaya kooperatif adına bir hesaba yatırılmıyorsa, biriken parayı 

                                                 
 
9  Osman Altuğ, Yapı Kooperatiflerinde Yönetim-Denetim Sorunları ve Sorumluluklar. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları, 
1991. s.45. 
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kooperatif yöneticisi ya da başkanı tek başına harcayabiliyorsa bu tür sıkıntıların meydana 
gelmesi kaçınılmazdır. Yolsuzluk, usulsüzlük, zimmet v.b. olayları önleyebilmek için 
kuralları içerisinde yönetimi zan altından kurtaracak her türlü önlem alınmalıdır. Aidatların 
toplanması, kredinin alınması, bunların harcamaları, tasarrufların yatırıma dönüştürülmesinde 
gerekli özenin gösterilmesi gerekir. Bütün bu konularda önce güven gereklidir. Sonra da 
yaşanabilecek her türlü sıkıntıya karşı tedbir alınmalıdır. 

8. FİNANSMAN YÖNTEMLERİ 
Dünyada konut finansmanı alanında kuşkusuz birçok yöntem uygulanmaktadır. 

Bunların bir kısmı en geleneksel yöntemler olmakla birlikte bir kısmı da karmaşık sermaye 
piyasası örgütlenmesi olarak şekillenmiştir. Konut finansman modellerini genel tarifler 
itibariyle dört ana başlıkta kategorize etmek mümkündür.   

Bunlar geleneksel yöntem olan doğrudan finansman sistemi, sözleşme karşılığında 
birikim, kredi sistemi, mevduat finansman sistemi ve özel anlamda ilgili olunan ipotekli 
konut finansman sistemidir.  Bu finansman modellerinden hangisi hem fon sahibine hem 
de kredi kullanan bireylere en uygun koşulları temin ediyorsa e n  yaygın tercih şüphesiz bu 
sisteme yönelecektir. 

8.1. DOĞRUDAN FİNANSMAN SİSTEMİ 
Doğrudan finansman sisteminde esas olan  konut talebinde bulunanların kendi 

tasarruflarıdır. Bu tasarrufların yeterli olmaması durumunda ilave borçlanmalara gidilir. Bu 
ilave kaynaklar yakınlardan ya da konut arz edenlere borçlanmak gibi yollardan sağlanır 
İşin gelişiminde bir kredi kuruluşu devreye sokulmadan konut bedelinin peşin ödenmesi 
vardır. Uzman finansman kuruluşlarının bulunmadığı ya da işlevsel olmadığı yerlerde bu 
geleneksel yöntem sıkça kullanılır. 

8.2. SÖZLEŞME KARŞILIĞINDA FİNANSAMAN SİSTEMİ  
Sözleşme karşılığında birikim/kredi sisteminde konut edinmek isteyen bireyler bu 

konuya ilişkin yaptıkları tasarrufları belli zamanlar için kredi kuruluşunda piyasaya göre 
düşük faizler karşılığında tutarlar,  bu sürenin sonunda benzeri faiz koşullarında ve birikim 
paralelinde ayrıca konut kredisi kullanırlar. Genel olarak birikimin sınırlılığı nedeni ile kredi 
ve birikim, konut bedelinin her zaman tamamını karşılayamamaktadır. 

Ülkemizde özellikle 1980-1990 yılları arasında konut kredisinde uzman kuruluş olan 
Emlak ve Kredi Bankası aracılığı ile birikim/kredi sistemi uygulanmıştır. Ancak yukarıda da 
ifade edildiği gibi ülkemizde de bu yol tek başına konut sahibi olmak isteyenlerin finansman 
sorununu çözmeye yeterli  olmamış fakat ilave bir finansman kaynağı olarak fonksiyon 
görmüştür. Nitekim sistem yüksek enflasyonun hüküm sürdüğü bir ekonomik yapının hâkim 
olduğu söz konusu yıllarda bir süre sonra devlet sübvansiyonu haline geldiğinden tümden 
işlerliğini kaybetmiştir.10 

8.3. MEVDUAT FİNANSMAN SİSTEMİ 

Mevduat finansman sistemi; ticari bankalar, kredi kuruluşları, emeklilik fonları gibi 
finansman kurumlarının piyasa koşullarında topladıkları mevduatların bir kısmını veya 

                                                 
 
10  DPT, Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2011). 
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tamamını yine piyasa koşullarında ya da devlet sübvansiyonu ile indirimli faiz oranlarında 
konut alanlara ipotek karşılığı kredi olarak verdikleri sistemdir. 

Bu yöntemin başarısı mevcut piyasa koşullarında ki istikrar ve mevduat vadeleri ile 
yakından bağlantılıdır. Gelişmiş ülkelerde ki konut kredilerinin ekonomik büyüklüklerini 
ortaya koyması bakımından önemlidir. Ekonomik istikrarın var olduğu ülkelerde konut satın 
almak isteyenlerin kredi temininde sorun yaşamadıklarını belirmek doğru bir tespit 
olacaktır.11 

Yapı ve inşaat sektöründe finansal ihtiyaçları karşılamak için geliştirilen birçok yol ve 
yöntem günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. Geliştirilen ve yeni uygulamaları ile 
güncellenen bu sistemler insanların ve bu inşaatı üstlenen kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik olarak uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesi kadar hangi 
yol ve yöntemin hangi sisteme daha uygun ve uygulanabilir olacağı da önemlidir.  

Geçmiş dönemde biliçsizce ve hesaplanmadan gerçekleştirilen finansman modelleri 
sadece ülkeleri değil milyarlarca insanı etkileyen bir finansal krize dönüşmüş ve yılarca etkisi 
hissedilmiştir. Aynı sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin zamanında alınarak 
uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. Bu sayede yıkıcı etkilerin daha önceden kontrol altına 
alınması ve insanların ve finansal sistemin zararının en az seviyeye indirilmesi sağlanabilir. 
Bu konuda hükümetlerde gerekli tedbir ve önlemler alarak yapısal ve hukuksal girşimlerle bu 
sorunların daha baştan kontrol altına alınarak sistemin doğru bir şekilde işlemesini 
sağlayabilirler. 

Batı ülkelerinde olduğu gibi, bugün gelişmekte olan ülkelerde de piyasa ekonomileri 
muhtelif bakımlardan geniş ve derin bir şekülde büyüme süreci içerisindedir. Bu ülkelerin 
dışa açılma ve kalkınmaları için kaynak bulma çabaları üretim birimlerinin rekabet edebilir bir 
büyüklüğe ve teknolojiye sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır. Ekonomide ve işletmeler 
arasında fonksiyonel farklılaşması meydana gelerek iş bölümü artmakta ve piyasalar 
genişlemektedir. Bu genişlemenin genel bir sonucu olarak teknik ilerleme ekonomik hayatın 
sürükleyici bir unsuru durumuna gelmektedir. Ekonomide karar planlama ve faaliyet birimi 
olan işletmeler devamlı değişen şart ve durumlara uyum gösterme çabası vermektedir. 

Kooperatiflerde birer ekonik karar birimleri olarak bu değişim sürecinden etkilenmekte 
ve gelişen ve değişen bu yapı içerisinde gerekli bir şekilde yerini almalıdır. Çünkü bu 
değişime ayak uydurmak sistemin içinde yer alan tüm işletmeler gibi kooperatiflerinde 
zorunluluğudur. Bu zorunluluğu yerine getiremeyen ve benimseyemeyen tüm yapılar gibi 
kooperatiflerde sistem içerisinde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu 
gereklilik için kooperatiflerde kolektif bir yapı içerisinde kendilerini yenilemeleri ve 
geliştirmeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde kooperatiflerde hak ettikleri yapıya ulaşabilir 
ve yaşamlarını gelişerek, değişerek ve sisteme uyarak yaşamlarına devam edeblirler.     

8.4. İPOTEKLİ YAPI FİNANSMAN SİSTEMİ 

 İpotekli konut finansmanı (Mortgage) sistemi, gelişmiş ülkelerde kullanılmakta olan en 
uzmanlaşmış konut finansman sistemidir.  Temel yapı birincil ipotek piyasası içinde konut 
için arz edilen ipotekli konut kredilerinin ipoteğe dayalı menkul kıymete  dönüştürülmek   
suretiyle  ikincil ipotek piyasalarında uzmanlaşmış finansman kurumları aracılığı ile asıl 

                                                 
 
11  Ayhan Gürbüz  İpotekli  Konut  Kredileri  ve  Türkiye'de  Uygulaması, TCMB Uzmanlık  Tezi,  2002. 
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tasarruf sahibi emeklilik ve sigorta fonlarının uzun vadeli yatırımlarının sisteme kaynak olarak 
sokulmasıdır.12 

Piyasanın en önemli aktörü olan ipotek bankalarınca ihraç edilen ipoteğe dayalı 
menkul kıymetler, uzun vadeli düşük faizli ipotekli konut kredilerine  dayalı  olduğundan,  
bu menkul  kıymetlerin  karşılığı  biriken fonların  kaynak  ve  kullanım  dengesi  ile  vade  
ve  faiz  yapısı  güçlü  bir şekilde oluşturulabilmektedir. 

İpoteğe dayalı menkul kıymetler çeşitlilik göstermektedir. Yaygın olarak ödeme 
aktarımlı Pass-Through ile ödeme aktarımsız Pay-Through sertifikaları ve ipoteğe dayalı 
tahviller kullanılmaktadır. Pass-Through sertifikaları, ipotek havuzuna alınmış  ipoteklerin 
karşılığında düzenlenen, havuz sahipliği ve ödeme garantisi olan menkul kıymetlerdir. 

İpoteğe dayalı menkul  kıymetler ipotek havuzuna   alınmış ipoteklerin karşılığında 
düzenlenen, havuz sahipliği ve ödeme garantisi olan menkul kıymetler olup ihraç edenin 
borç sorumluluğu altındadırlar. Bu tahviller,  dayandıkları ipotek havuzundaki  ipoteklerle 
teminat altına alınmaktadırlar. Bu tahvillerin genelde vadeleri 10 (on)  yıl  civarında 
olmaktadır.13 

Konut sahibi olmak bir tüketicinin en pahalı ihtiyaçlarından birisidir. Düzenli gelirler 
üzerinden yapılan kısa vadeli tasarruflarla gayrimenkul alımının kolay olmadığı açıktır. Bu 
nedenle bireylere uzun vadeli kredi sağlayan mekanizmaların geliştirilmesi sosyal ve 
ekonomik açıdan bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır Banka kredisi, doğrudan finans 
sistemi, sözleşme sistemi, ipotek kredisi,  ipoteğe dayalı menkul kıymetler,  gayrimenkul 
proje finansmanı veya devlet sübvansiyonu gibi bu türden uzun vadeli finansman sağlayan 
pek çok yöntem mevcuttur. 

Konut finansmanı yöntemleri, devlet sübvansiyonu, vergi avantajları veya garantisi gibi 
aynı zamanda devlet müdahalesinin boyutuna göre başka bir ifade ile ülkenin ekonomik ve 
sosyal yapılarına göre farklılık gösterebilmektedir. Efektif bir konut finansmanı sistemi, ucuz 
maliyetlerle finansmana ihtiyaç duyan kesime, fon fazlası olan kesimden fon aktarımı sağlar. 
Bir konut finansmanı sisteminin en temel gereklilikleri istikrarlı bir makroekonomik durumun 
yanı sıra uygun yasal düzenlemelerdir. Konut finansmanında başarıyı garantileyen tek bir 
yöntem bulunmamaktadır. 

Bütün önemine rağmen, ülkemizde konut finansmanı, gelişmekte  olan  piyasalara  
göre;  gerekli  gelişmeyi   gösterememiştir. Konut  için sağlanan finansman genellikle düşük 
miktarlı, kolay erişilemeyen ve mevduata dayalıdır. Borç verenler de önemli ölçüde kredi, 
likidite ve faiz oranı riski ile karşı karşıya kalırlar. Nüfus artışı,  hızlı kentleşme ve orta 
sınıfın yükselen beklentileri nedeniyle güçlü bir konut finansmanı sistemi  oluşturması 
gelişmekte olan piyasalar için hayatidir.14  

Sermaye piyasaları pek çok ülkede konut finansmanı için çekici ve yüksek hacimli uzun 
vadeli kaynak sağlamaktadır. Bireysel emeklilik ve sigorta reformları uzun vadeli finansman 
sağlayacak kaynak  havuzları oluşturmaktadır. Kurumsal yatırımcıların gelişimi konut 
                                                 
 
12  Kürşat Yalçıner; İpotek Karşılığı Menkulleştirilmiş Krediler, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006. s.95. 
13  İlhan Uludağ, Konut Üretiminde Bölgesel Koşullara Uygun Alternatif Finansman Sistemleri ve Teknikleri, İstanbul: İTO 
Yayınları, yayın no:1997-48, 1997, s. 50. 
14   Seda Önen; Konut Finansman Sisteminin Yapılandırılması ve İpotekli “Sermaye Piyasası Araçları, Konut Finansmanı 
Çalıştayı  Sunumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Haziran 2006. 
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finansmanındaki karmaşık  risklerin yönetimi konusunda önemli başarılar sağlamıştır. 
İpoteğe dayalı menkul kıymetlerin yaratılması  ise  bu  uzun  vadeli  kaynaklara  erişimi ve  
risklerin  yönetimi konusunda kolaylık getirmiştir.15 

9.  İPOTEKLİ FİNANSMAN (MORTGAGE) YÖNTEMİ 
İngilizce'de "mortgage" olarak bilinen, basında ve halk arasında "Kira öder gibi uzun 

vadeli ev satın alma sistemi" olarak bilinen ipotekli konut finans sistemi, gayrimenkul 
edinmede kullanılan finansman yöntemlerinden birini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. 
Sistem genel olarak konut sahibi olmak isteyenlere finans kuruluşlarınca, konut üzerinden 
tesis edilecek ipotek karşılığında 15 ile 30 yıl gibi uzun vadeli konut kredilerinin kullanılması 
temeline dayanmaktadır.16 

Sistemin bir başka tanımı şu şekilde de yapılabilir. İpotekli konut finansman sistemi, 
kredi, finansal kiralama ve benzeri finansal işlemler yoluyla konut alımı, konutların 
yenilenmesi ve güçlendirilmesi için ipotek teminatlı kaynak kullandırılması anlamına 
gelmektedir. Banka, müşteri adına müşterinin talep ettiği bir gayrimenkulü peşin olarak satın 
alarak mülkiyeti müşteriye devretmektedir. Ancak müşterinin bankaya borcunun karşılığı 
olarak mülk ipotek edilmektedir. Müşteri bankaya borcunu belli bir ödeme planına göre, 
önceden belirlenmiş bir vade sonuna kadar aylık ödemelerle kapatabilmektedir. 

Uzun vadeli olarak insanları konut sahibi yapmayı hedefleyen ipotekli konut finansman 
sistemi, İngilizce adıyla "Mortgage" ya da, kira öder gibi uzun vadeli ev satın alma sistemi 
2005'in Ocak ayından itibaren hükümetin gündemine alınmıştır. Çalışmalar doğrultusunda 
sistemin yasal zemine oturtulması amacıyla ilk önce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilgili 
yasa taslağı hazırlandı ve bu yasa taslağı ile vatandaşların uzun vadede, daha iyi şartlarda 
konut alabilmesi ve Türkiye'ye özgü modelin işlemesi için "İpotekli Konut Finansmanı 
Anonim Ortaklığı”nın kurulması karara bağlandı. Ancak her ne kadar sistem ile ilgili 
çalışmalar hız kazandıysa da yine de "mortgage"in ne olduğu, Türkiye'de nasıl uygulanacağı, 
kimlerin bu mekanizmadan yararlanacağı ve kimlerin yararlanamayacağı, sistemin tam olarak 
ne zaman yürürlüğe gireceği, sağlayacağı kolaylıklar, avantajlar ve Türkiye'de yıllardır 
uygulanan banka konut kredisi sistemi ile arasındaki farklılıklar nelerdir gibi soruları da 
beraberinde getirmiştir. 

İpotekli konut finansman sistemi dünyanın çeşitli ülkelerinde iki yüz yılı aşkın bir 
süredir farklı yöntemlerle uygulanıyor. Sistem istikrarlı bir şekilde uygulandığında, konut 
edinmeyi kolaylaştırdığı gibi, inşaat kalitesinin yükselmesine, imar kaçağının önlenmesine, 
mülkiyetin ve alışverişlerin kayıt altına alınmasına ve daha da önemlisi planlı kentleşmeye 
büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.  

10.YAPI KOOPERATİFLERİNİN FİNANSAL SORUNLARINA YÖNELİK 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Yapı kooperatleri; finansman problemi çözümünde finansal varlık ve sermaye 
kuruluşlarından da yeterli destek ve kaynak bulamamaktadır. Yaşanan bu güvensizlik ve kötü 
imaj bu tür işletmelerinde yapı kooperatiflerine olan yaklaşımını olumsuz yönde etkilemiştir. 
                                                 
 
15  Saadet Tantan, Menkul Kıymetleştirme: ABD Uygulamaları ve Bankacılık Sektörüne Etkileri. Ankara: SPK Yayınları, 
Yayın No:44, 1996. s.34. 
16  Yıldırım  Beyazıt Önal,  Mustafa Topaloğlu;İpotekliKonut Finansmanı ve Hukuku Mortgage (Tutsat), Ankara, Karahan, 
2007. s.65. 
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Kooperatif üyelerinin de yeterli sorumluluk ve bilinçte davranmaması, sadece nimet 
paylaşımında var olup külfet kısmında üyelerinde gereken sorumlulukları üstlenmemeleri, bu 
sorunun kendi içinde çözümünde zorlaştırmaktadır. 

Menkul kıymetleştirme konut finansmanı için yapılması gerekli en önemli 
uygulamalardan birisi de menkul değerleri gayrimenkul hale getirecek menkul kıymetleştirme 
sisteminin oluşturulmasıdır. Bunun için belli standarda sahip ve enflasyonist ortamlarda 
uygulanabilir uzun vadeli konut kredilerini devralan ve bunlara dayalı menkul kıymet ihraç 
edecek bir İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Merkezi’nin kurulması gerekmektedir. Bu 
merkezin kuruluşu Sermaye Piyasası Kanunu’nun 39.uncu maddesine istinaden mümkündür.  

Merkezin daha önce verilmiş olan konut kredilerini devralmak suretiyle oluşturacağı 
ipotek kredisi havuzlarına dayalı ipoteğe dayalı menkul kıymet ihracı işlevini üstlenen bir 
anonim şirket olarak kurulmasının uygun olacağı düşünülmektedir. İpoteğe Dayalı Menkul 
Kıymetler Merkezinin esas faaliyet alanını oluşturması düşünülen sistem, bankalardan ve  

konut sektörüne finansman sağlayan diğer kuruluşlardan devralınan ipotek kredilerinden 
oluşacak alacak portföylerine dayalı menkul kıymet ihracı konuları Sermaye Piyasası Kurulu 
tebliğleri ve yetkileri çerçevesinde düzenlenecektir. 

Özdenetim ve devlet denetimi etkili ve yeterli olmayınca bu mağduriyet devam 
edecektir. Spekülatörlerin ve acemi kooperatif yöneticilerinin konut kooperatifçiliği 
sektöründe çalışmasına imkân verilmemelidir. Arsa spekülatörlüğünün de önü alınmalıdır. 
Devlet konut kooperatiflerini ilgilendiren konularda sık sık mevzuat değişikliği yapmamalıdır. 
Kooperatiflere ve sosyal konuta uzun vadeli, düşük faizli kredi sağlanmalıdır. 

Mortgage sisteminin konut yapı kooperatiflerine açık olması, ülkemizdeki  konut 
kooperatiflerinin reel değerlendirmelere ve kredi derecelendirmelerine tabi tutulacakları, 
disipline olmaları ve daha kurumsal bir yapıya kavuşmaları gibi pozitif etkilerin doğacağı çok 
açıktır. Böylelikle, ülkemizde uygulanmakta olan ve alt - orta gelir grubunun konut 
edinmesine yönelik pek çok avantajları üzerinde taşımakla birlikte finansman ihtiyacı 
nedeniyle amaçlarını gerçekleştirmede zorlanan konut yapı kooperatifçiliğinin eksik olan 
finansman yönü tamamlanmış olacak, bu kesime ilişkin en uygun şartları taşıyan konut 
edinme yolu açılmış olacaktır. 

Sonuç olarak çözüm önerisi kısmında da anlatmaya çalıştığımız gibi ve sonuç kısmında 
da konunun özetini ele almaya çalıştığımız gibi konut yapı kooperatiflerinde finansal 
sorunların çözümü tek bir çözüm önerisine dayanmamaktadır. Çözüm için kolektif bir çalışma 
ile her kesim insanın destek vereceği bir çalışma yapılması ve geçici çözümlere itibar etmeyip 
sürdürülebilir, gelişen ve değişen dünya’ya ayak uydurabilecek bir yapı içerisinde kurulacak 
örgütlenme ile finansal sorunların çözüme ulaşması kalıcı bir şekilde sağlanabilir hale 
gelebilecektir. Bunun dışında atılan her adım sadece zaman kazanmaya yönelik 
uygulanabilecek çözümlerden öteye gidemeyecektir.  

Birbirine zincirin halkaları gibi bağlı olan bu yapısal çözüm önerisinde zamanlama ve 
eğitimli insan gücü ile çözüm önerilerinin birbirine paralel bir şekilde yürütülebilmesi sonuca 
ulaşmada önemli bir faktör olacağı da çok açıktır. Günümüzün ve geleceğin en önemli sorunu 
olan ve küresel finansal krizlere sebep olabilen bu sorunun çözümü için herkesin çalışması ve 
çözüme katkısı olabilecek her türlü yardım ve çabayı göstermesi gerekmektedir. Kısacası 
sorunun çözümü yine kooperatifin temeli olan birlikten kuvvet doğar ilkesinde yatmaktadır.  



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 36      Mayıs – Haziran 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 
 

15 

KAYNAKÇA 
   Altuğ, Osman (1991) Yapı  Kooperatiflerinde Yönetim-Denetim Sorunları ve 

Sorumluluklar. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları,  

Arman Karasu, Mithat (2005) Türkiye’de Konut Sorununun Çözümünde Farklı Bir 
Yaklaşım; Belediye-Toplu Konut İdaresi-Konut Kooperatifleri İşbirliği Modeli”. Ekonomik  
ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.  Sayı.1, 

Gürbüz Ayhan (2002)  İpotekli  Konut  Kredileri  ve  Türkiye'de  Uygulaması, TCMB 
Uzmanlık  Tezi,   

Kaçak, Nazif (2004)  Konut Yapı  Kooperatifi  ve  İlgili  Mevzuat,  İstanbul, Seçkin 
Yayınevi,  

Kaygusuzoğlu, Mehmet (2003) Ekonomik Krizden Çıkışta Kooperatifçilik Karınca 
Kooperatif Postası, Türk Kooperatifçilik Kurumu,  Ankara,  

Nur,  Zeynep “Türkiye�deKonut FinansmanındaRollerin Paylaşımı,Konut Finansmanı 
veTürkiye  Sunumu”, IMF World Economic , (05 Kasım 2005), s.5 

Önal,Yıldırım Beyazıt,(2007)  Mustafa Topaloğlu;İpotekliKonut Finansmanı ve 
Hukuku Mortgage (Tutsat), Ankara, Karahan,  

Önen; Seda (2006) Konut Finansman Sisteminin Yapılandırılması ve İpotekli “Sermaye 
Piyasası Araçları, Konut Finansmanı Çalıştayı  Sunumu, Sermaye Piyasası Kurulu,  

Tantan,Saadet (1996)  Menkul Kıymetleştirme: ABD Uygulamaları ve Bankacılık 
Sektörüne Etkileri. Ankara: SPK Yayınları, Yayın No:44,  

Uludağ, İlhan (1997) Konut Üretiminde Bölgesel Koşullara Uygun Alternatif 
Finansman Sistemleri ve Teknikleri, İstanbul: İTO Yayınları, yayın no:1997-48,  

Yalçıner; A. Kürşat (2002) İpotek Karşılığı Menkulleştirilmiş Krediler, Gazi Kitabevi, 
Ankara, 2006.  

DPT, Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2011). 

Yönetim Ve Ekonomi Baskısı Celal Bayar Ünv. İ.İ.B.F 2003.  

www.sanayi.gov.tr,  (3 Haziran 2008). 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 36       Mayıs – Haziran 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 
 

1 
 

TOPRAK ALTINDA KORUNAN ÇOK ESKİ BİR MEDENİYET: 
TÜRKMENLERİN EKONOMİK YAŞAMINA VE SÖZLÜ FOLKLORUNA 

ETKİSİ VE İZLERİ 

 

Muratgeldi Söyegov* 

Amerikan bilim adamı R. Pumpelly’nin (1837–1923) yirminci yüzyılın başlarında 
Aşkabat yakınlarında, Anau’da geçirdiği arkeolojik kazıların sonuçları Türkmenistan 
topraklarının insanlar tarafından bitkilerin ilk ekimi yapmaya başladığı ve dünya’nın koyun ve 
keçinin ilk evcilleştirildiği yer olduğunu gösterdi. Anau’da önce tarım başlamış olup, 
hayvanların evcilleştirilmesi daha sonra ortaya çıkmıştır. Halkımız asırlar boyunca yaptığı 
seleksiyon işinin neticesinde yünü halı dokumaya çok elverişli ‘Sarıca koyun’ cinsini türetmiştir. 
Kuzusunun nefis kıvırcıklı derisini almak için beslenen ‘Dosbayı (Karakölü) koyun’ cinsi de 
Türkmenlerin başka bir yolla asırlar boyunca yaptığı seleksiyon işinin netijesidir. Türkmen sözlü 
folklorunda çok eski dönemlere ait  tarihî  olayların değişik yönlerle yansımasını görmekteyiz. 

Anahtar kelimeler: kazı, kiymetli numuneler, buğday ve arpa, koyun ve keçi, hayvanları 
evcilleştirmek, folklor.  

ДРЕВНЕЙШАЯ КУЛЬТУРА, СОХРАНИВШАЯСЯ ПОД ГЛУБОКИМИ 
СЛОЯМИ ЗЕМЛИ: 

ЕЕ ВЛИЯНИЕ И СЛЕДЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ И УСТНОМ 
ФОЛЬКЛОРЕ ТУРКМЕН 

Результаты археологических раскопок американского ученого Р. Помпелли (1837–
1923), проведенных им в начале ХХ века в Анау (в близости Ашхабада), показали, что 
территория современного Туркменистана является тем местом Земли, где люди впервые 
начали заниматься возделыванием хлебов, а также одомашнивали первых овец и коз. С 
тех пор люди, перестав быть паразитами в отношении природы, наоборот, начали 
обогащать ее, стали создателями многочисленных сортов и пород растений и животных. 

Результатом многовековой селекционной работы животноводов-туркмен являются 
новые породы овец «сарыджа гоюн» и «досбайы (гаракёли) гоюн», шелковистая шерсть 
первой из которых используется в ковроткачестве, а вторая возделывается для получения 
превосходного каракулевого меха. 

                                                 
* Akad. (Ord.) Prof. Dr. Muratgeldi Söyegov, Türkmenistan İlimler Akademisi’ne bağlı Millî Elyazmalar 
Enstitüsü’nün Baş Araştırma Görevlisi (Aşkabat – Türkmenistan) msoyegov@gmail.com  
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Минувшие события из древней истории своеобразно откликнулись в туркменском 
фольклоре. В отличии от сведений четырех священных книг, туркменские мифы 
связывают изгнание Адама и Евы из Рая на грешную Землю не с отведыванием последней 
запретного яблока, а именно снятием ей пробы у райской пшеницы, зерна которой были 
величиной с дыню. До этого первочеловеки вели божественный образ жизни: они, не 
питаясь, были всегда сытыми запахом разных райских яств, а также не знали что такое 
размножение и смерть. Мифи свидельствуют, что первичным поводом и дальнейшим 
средством для человечской жизни на Земле была пшеница, ибо она являлась в прошлом и 
является в настоящем основным продуктом для питания человека. Туркменский фольклор 
содержит много других ценных сведений о пшеничном хлебе, не уважительное 
отношение которому считается большим грехом. 

Ключевые слова: раскопки, ценные экспонаты, пшеница и ячмень, овцы и козы, 
одомашивать животных, фольклор. 

ANCIENT CULTURE, PRESERVED UNDER DEEP LAYERS OF THE EARTH: 
HER INFLUENCE AND TRACES IN THE ECONOMIC LIFE OF TURKMEN AND 

FOLKLORE ORAL 
The results of archaeological excavations of the American scientist R. Pumpelli (1837-

1923) he spent in the early twentieth century Anau (in the vicinity of Ashgabat), showed that the 
territory of modern Turkmenistan is the place of the Earth, where humans first began to engage 
in the cultivation of crops and domesticated first sheep and goats. Since then, the people ceased 
to be parasites on nature, on the contrary, began to enrich it, were the creators of the many 
varieties and breeds of plants and animals. The result of centuries of breeding livestock, the 
Turkmens are the new breed of sheep “Saryja goýun” and “Dosbaýy (Garaköli) goýun” silky 
coat first of which is used in carpet weaving, and the second is cultivated to produce excellent 
astrakhan fur. Past events from ancient history originally responded to the Turkmen folklore. 

Key words: excavations, valuable exhibits, wheat and barley, sheep and goats,  accustom 
the animals, folklore. 

Amerikan jeoloğu Prof. Raphael Pumpelly (08.09.1837–08.10.1923), yakından tanışmak 
amacıyla Washington Karegi Üniversitesi’nin malî yardımını kullanarak Türkmenistan’a ilk defa 
1903 yılında geldi. 1904 yılında Aşkabat yakınlarında yerleşen Anau’da (Anev) ve Marı’da 
(Merv) yapmış olduğu kazılarının sonuçlarından oluşan ve 1908’de Washington’da yayımlanan 
‘Exploration in Türkestan Expedition of 1904’ (Türkistan’daki Araştırmalar 1904 Yılı Heyeti) 
adlı kitabı ve bazı diğer eserleriyle bilim dünyasında çok zeki bir arkeolog ve tarihçi olarak da 
kendisini tanıtmayı başardı. Prof. Pumpelly’nin Anau’da elde ettiği buğday taneleri ve koyun 
kemikleri gibi buluntular, kıymetli numuneler halinde günümüze kadar Philadelphiya’daki 
Tabiat Müzesi’nde korunmaktadırlar. Philadelphiya müzesindeki numuneler, Türkmenistan’ın 
Ahal vilayetinde  son yıllarda kurulan Ak Buğday Müzesi’nde tekrar sergilenmektedirler. 

Prof. Pumpelly, 1904 yılında Anau tepelerinde yaptığı kazılar sonucunda 5 ayrı 
medeniyet tesbit etti ve toprak tabakalarına dayanarak bu medeniyetlerin: 
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Anau I (M.Ö. 9000 – 6000), 

Anau II (M.Ö. 6000 – 5200), 

Anau III (M.Ö. 5200 – 2200), 

Anau IV (M.Ö. 2200 – M.S. 150), 

Anau V (M.S. 370 - 1850) senelerinde yaşamış oldukları neticesine vardı.  

Prof. Pumpelly; 1904 yılında Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat yakınlarındaki Anau 
harabelerinde, buradaki insanların tahıl üretmiş olduklarının işaretlerini buldu. O eski 
zamanlarda muhtemelen Hazar-Aral tatlısu gölünün güneydoğu sahilleri bugünkü Aşkabat’a 
kadar uzanmaktaydı.  

Kendisinin elde ettiği bazı sonuçlar üzerinde durmaya değer ehemmiyettedir. Anau 
medeniyetinin başlıca bulunduğu yerler, dağ çaylarının düzlüğe çıktığı yerlerdeki yamaçlardır. 
Avcılık hayatından yavaş yavaş tarım ve çobanlık hayatına geçen kabilelerdeki en eski sulama 
şekilleri her halde bu gibi tabiî şartlar içinde meydana gelmiştir. Anau’da önce tarım başlamış 
olup, hayvanların evcilleştirilmesi daha sonra ortaya çıkmıştır. Anau II’de, Anau I’deki 
büyükbaş hayvanlardan ziyade, koyun ve keçi beslendiği ortaya çıktığı görülmektedir. 

Prof. Raphael Pumpelly, Anau’da topladığı arkeoloji malzeme ve materyallerinde 
insanoğlunun ilk tarımsal faaliyetleriyle ilgili olarak “Oasis (Vâhâ Tatlıgöl) Teorisi” adlı bir 
teoriyi ortaya attı ve taş devri insanlarının son Buzul çağının sonlarında meydana gelen kurak bir 
iklim bölgesinde yaşamlarını sürdürebilmek için, vahşi hayvanlar ve bitkilerle birlikte, büyük 
tatlısu gölleri etrafında toplanmış olduklarını öne sürdü. Bir araya gelerek toplanmış olan bu 
insanlar buralarda büyükce köyler kurmuşlardır. Topluluğun besin ihtiyacını daha kolay 
karşılayabilmek için çok önemli bir kültürel evrim gerçekleştirerek bazı bitkiler ve hayvanlar 
evcilleştirilmişlerdir. Buğday ve arpa evcilleştirilmiş ilk tahıl ürünleri; koyun ve keçi ise 
evcilleştirilmiş ilk hayvan türleri olmalıdırlar. Tahıl çiftçiliği ve hayvancılık ilk defa Orta 
Asya’da (Türkmenistan’da) gerçekleştirilmiş ve daha sonra Karadeniz sahillerinden Avrupa’ya 
geçmiştir.  

İlk defa Prof. Pumpelly tarafından ortaya atılan “Oasis Teorisi” daha sonra bazı bilim 
adamları (mesela İngiliz arkeoloğu Gordon Childe) tarafından geliştirildi. Onlara göre tarımdaki 
bu gelişmeler, insanoğlunun parazitlikten kurtulup tabiatla ortaklık kurarak üretken hale gelişinin 
ilk evrimidir. Bu üreticilik uzun zaman boyunca devam ederek tarihte ilk primitif sanat ve 
edebiyat eserlerini ve sonuçta bugünki Türkmenlerin çok eski atalarında, ilk sözle folklorda 
sonra boyala kayada resimleri çekilen, kendine ve Tanrıya (Tanrılara) dinî inancını doğurmuştur. 

Amerikan bilim adamı Prof. Raphael Pumpelly, aydınlattığı Anau (Anev) medeniyetiyle, 
Türkmenlerin  Eski Çag’dan da daha önceki dönemlere ait kültürel geçmişini tesbit ederek, 
günümüz tüm tarih kitaplarında ve bilimsel ansiklopedilerinde yer almasını sağladı. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 36       Mayıs – Haziran 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 
 

4 
 

Yeri geldiğinde ‘toprak’ sözcüğünün etimolojisiyle ilgili  görüşlerimizi ortaya koymak 
istiyoruz. Aslında -ak ekinin yardımıyla topurak şeklinde meydana gelen sözcüğün topur kısmı 
günümüz Türkmencede ‘kuru toprak, kum’ anlamını taşımaktadır. Topur kelimesini de ikiye 
yani top kökü ve -ur ekine ayırmak mümkündür. Ilk ‘yığılmak, toparlanmak’ anlamını taşıyan 
eski top kökü Türkmence ve Türkiye Türkçesinde top (yani top oyunu) ve top (silah türü) 
kelimeleriyle aynıdır. ‘Toparlak top güllesi’ daha sonra silahın özel adına değişmiştir. Dilimizin 
tarihinin çok eski döneminde ünsüz p/z metateziyle top kökünden ‘yayılmak, tozamak’ 
anlamında toz (yani tozan) antonim kökü üretilmiştir. 

Çok eski, aynı zamanda daima genç, mert ve ferasetli Türkmen milletimiz çok sayıda 
ölümsüz dini efsanelerinin bir kısmında insanın yeryüzünde ortaya çıkmasını buğdayla 
bağdaştırıyor. Bu efsanelerde belirtildiği gibi, Tanrı’nın topraktan yarattığı ve ‘dutarın’ 
(Türkmen milli müzik aleti) sesine büyülenerek canı karanlık bedene giren ilk insan Adem ve 
onun sol kaburgasından yaratılan eşi Havva, Cennette (Uçmahta) yaşamışlar. Cennetteki sayısız 
nimetleri, kazanlarda pişen lezzetli yemekleri, çeşitli yiyecekleri ve tatlı meyveleri seyrederek, 
onlardan yemeden, sadece kokusuyla karınlarını doyurarak hayatlarmı sürdürmüşler. “Uçmah 
malın görme bar-da, iyme yok” (Cennet (Uçmah) nimetini görmeye izin var, tatmaya yok) 
deyimi ile bu duruma işaret edilmektedir. 

Adem Aleyhisselam, “Bu lezzetli yiyeceklerden yesene” diye rahat bırakmayan şeytanın 
vesvesesine aldanan Havva ananın ısrarı ile, Uçmahın ‘vaharman’ kavunu (kavun türü) kadar 
büyüklükteki buğday tanesinden bir dilim kesip alarak, sonradan oluşan yeme isteğini tatmin 
etmek için eşine verir. Havva ananın buğdayı çiğneyerek yemesiyle, ilk karı-kocanın semadaki 
(Uçmah) kedersiz hayatları sona erir ve yerdeki (fani dünyadaki) günlük sıkıntılardan dolu 
hayatları başlar. Demek ki, insanın çoğalmama, yememe gibi özelliklerini sağlayan Tanrı’lık 
durumunu (İslam dinimizde Adem'in ilk peygamber sayılması da bundan kaynaklanmaktadır) 
kaybederek, şimdiki çoğalan, büyüyen insan sıfatına sahip olmasına sebep olan yiyecek 
buğdaydır. O olaydan bu güne buğday tanesi de bir dilimi kesilip alınmış minik bir kavun şeklini 
almıştır. Burada buğdayla ilgili 

Garnı yarık, gızıl süyri  (Karnı yarık, kırmızı sivri) 

Isgınsızın bire-biri   (Güçsüzün birebir ılacı) 

Veya 

Garnı yarık gaykıca   (Karnı yarık dikçe) 

gibi bilmeceleri hatırlatmaklığın fazla olmayacağını düşünüyorum.  

 Kanaatimizce yukarıdaki gibi rivayetlerde (aslında bunlara bir mitos hikayesi veya 
efsane demek daha doğru olur) Türkmenlerin İslam'dan önceki dini inançlarına ait değerli 
bilgiler muhafaza edilmektedır. Çünkü dört büyük kutsal  kitapta Cennette yaşayan Adem ve 
Havva anamız için “yasak meyvenin” elma olduğuna işaret edilmektedir. Bizim rivayetlerimizde 
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ise Cennettekı meyvelerin hiçbiri yenmiyor. Sadece kokularından istifade ediliyor. Havva 
anamız bu meyvelerden buğdayı seçiyor. 

Huday ursun’. (Hüda çarpsın) ‘Alla(h) can kessin’ (Çarpılayım) ifadeleri ile kullanılan 
yeminlerle birlikte, bunlarla aynı anlama gelen, kaynağını buğdayın ilk dönemlerindeki 
kutsallığından alan, ‘Çörek ursun’, ‘Çörek kessin’ (Ekmek çarpsın) gibi yeminlerin günümüze  
kadar gelmiş olması eski dini inançlarımızın bin yıllar ötesinden duyulan orijinal bir yankısıdır. 

Eski dönemlerden günümüze kadar devam ederek gelen halk inancına göre krallar, 
sultanlar, hükümdarlar gökteki Tanrı’nın yerdeki devamıdır. Bu inanç Göktürk devletinden 
kalma Költeğin ve Bilge Kağan’ın (VIII. asır) anısına dikilen tarihi yazıtların en başında “Tanrı 
dek Tanrıdan bolmuş (doğmuş) Türk Bilge Kağan” ifadesi yer alıyor. Türkmen halk 
eserlerinden, cevabı ‘buğday’ olan aşağıdaki bilmece, bu konuda önceki ve sonraki 
söylediklerimizi birbirine bağlama imkanı veriyor: 

Yere urdum paltanı    (Yere vurdum baltayı) 

Agzı gızıl haltanı   (Ağzı kırmızı çuvalı) 

Yerden bir oglan çıkdı   (Yerden bir oğlan çıktı) 

Ulı ilin soltanı    (Ulus elin sultanı) 

Yukarıda örnek verdiğimiz  bilmecelerle beraber kullanılan, içinde ‘buğday’ sözünün 
geçtiği değişik atasözleri de az değildir. Bunlardan “Bugday çöregin  bolmasa bugday sözün 
yokmudı?” (Buğday ekmeğin olmasa buğday sözün yok muydu?)  atasözü daha çok dikkat 
çekicidir. Çünkü bu atasözümüzde insanın maddi (dış) ve manevi (iç) dünyaları bir araya 
getirilerek bir bütün aleme dönüştürülüyor. 

Atasözlerimizin kayıtlarda geçen en eskilerinden bahsedecek olursak, Milattan sonra XI. 
asırda yaşamış  dilbilimci Kaşgarlı Mahmut’un  meşhur sözlüğünde yer alan ‘Değirmende 
doğmuş fare gök gürültüsünden korkmaz’ atasözünü örnek verebiliriz ‘Değirmen’ kelimesi 
buğday öğütmek için kullanilan aletin adı olarak Türkmencede eski dönemlerden beri 
kullanılmaktadır. Köpetdağı eteklerindeki  eski su değirmenlerinden günümüze kadar ulaşanları 
bulunmaktadır. Büyük Selçuklular döneıninde, hatta ondan da eski dönemlerde göç ederek, 
Batıda (Anadolu, Azerbaycan, Irak, Suriye, hatta Mısır, Kırım vs.) yeni yurt kuran Türkmen 
kabileIeri, yanlarında zengin halk kültürünü de götürmüşlerdir. Bunlardan kız ve oğlan çocukları 
arasında ‘Değirmenci dayı  (amca)’ adlı atışma şarkısı, Türkmenistan'da otuz-kırk yıl önce radyo 
ve televizyon kanallarında yeniden meşhur olmuştu. 

Evet, “Altın-kümüş daş eken, arpa-buğday aş eken” (Altın gümüş taş imiş, arpa buğday 
aş imiş) diyerek, buğdayın, sıkıntılı günlerde her türlü servetten daha değerli olduğunu anlayan 
halkımız; ulusların sultanı ak buğdaydan pişirilen beyaz ekmeğin yere düşerek toz olan tek bir 
kırıntısının dahi ziyan olmasına kıyamayarak, onu bulmak için büyük bir tarlayı kazıp, toprağı 
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eleyip ve en sonunda tarladan bol hasat alan ve varlık içinde yaşayarak ün kazanan şahıs 
hakkındaki öyküyü boşuna yazmamıştır. Çoğu insanlar tarafından bilinen benzeri öykülerin bir 
başkasında ise sevgili oğlunu gurbete yollayan ananın bir dilim ekmeği bezin içine koyarak: 
“Oğlum, ekmeğin bala dönüşünceye kadar yeme” diye öğrettiği söyleniyor. Uzun yolda bezi 
defalarca açıp kapattıktan sonra ekmeğin bala dönüşmeyeceğini anlayan ve çok acıkan genç, 
nihayet ekmeği yemiş ve ekmeğin gerçekten de bal gibi olduğunu anlamış. Fakat, rivayetteki 
önemli mesele gencin uzun yolda açlıktan helâk olmayıp, gideceği yere sağlıcakla gitmesi ve 
hedefine ulaşmasıdır. 

Halkımız sadece ekmeği değil, onun pişirildiği yer olan tandırı, buğday unundan hamur 
yoğrulan ‘kendiriği’, pişmiş ekmeklerin muhafaza edildiği ‘saçağı’ (sofra bezi) da kutsal 
saymaktadır. Tandırın dış süslemesinde, eski yazı ve nakış geleneğinin devam ettirilmesi boşuna 
değildir. Halk arasında tandır, halkın birlik ve beraberliğin simgesi olarak değerlendirilirdi. 
Söylentiye göre, her evin kendine ait tandırı bulunan köye yolculuk yapan kişiler uğramazmış. 
Çünkü bu köy halkı kendi arasında ihtilafa düşmüş olarak görülürdü. Ancak birçok ailenin bir 
araya gelerek bir tandıra sahip olması, birlik ve beraberliğin simgesi olarak görülür ve bu köye 
uğrayan yolcular ihtiyacını rahat giderebilirlerdi. 

Türkmen kültüründe, İslam dinimizin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’deki ayetlerin ve 
duaların okunması, ayrıca, bazı dini geleneklerimizin yerine getirilmesi için önce ekmek ve tuz 
yeniyor. Ekmek ve tuz yemek halkın milli geleneği olup, bu gelenek İslam dininin geleneklerine 
dahil edilerek, dini geleneklerle bir arada yaşatılıyor. 

Türkmenistan’da son yıllarda tarımsal alanda sağlanan büyük ilerlemeler sonucunda  
yılda 1 milyon tondan fazla buğday hasadı elde ediliyor. Sonbaharda buğday ekiminden sonra bir 
hafta, on gün geçer-geçmez araziler tamamen yeşeriyor. Kış ve ilkbaharda bakımı yapılan 
buğdaylı araziler, yeterli miktarla gübreleniyor ve birkaç kez sulanıyor. Altın renkli buğdaylı 
tarla, yazın hasat döneminde daha da güzelleşiyor. Daha doğrusu kutsallaşıyor. Başarılı 
çiftçilerimizin dilinden düşürmediği  aşağıdaki cümlelerde halkımızın asırlar, bin yıllar 
öncesinden beri devam ederek gelen, kuşaktan kuşağa geçen kutsal dua ve dilekleri bir araya 
getirilmiştir: 

-Harmanına bereket, gallaçı!   (Harmanına bereket tarımcı!) 

-Ömrüne bereket, ildeş!   (Ömrüne bereket arkadaş!) 

Sessiz, geniş, kendi acığını kendisi yutarak sindirmeyi başaran ve sonuçta iyi huylu bir 
şahıs olarak tanınanlar için ‘Gara yer yalı’ (Kara yer gibi) deyimini kullanan Türkmenler aynı 
anlamda ‘Goyun yaly’ (Koyun gibi) deyimini de kullanıyorlar. Halkımız asırlar boyunca yaptığı 
seleksiyon işinin neticesinde yünü halı dokumaya çok elverişli ‘Sarıca koyun’ cinsini türetmiştir. 
İkibinbeşyüz sene once dokunmuş olan ve Altay Dağları’nın Pazırık vadisindeki kurgan 
kazısında bulunan meşhur ‘Pazırık Halısı’ şüphesiz Türkmen kökenlidir. Kuzusunun nefis 
kıvırcıklı derisini almak için beslenen ‘Dosbayı (Karakölü) koyun’ cinsi de Türkmenlerin başka 
bir yolla asırlar boyunca yaptığı seleksiyon işinin neticesidir. 
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NASİHAT-NÂME LİTERATÜRÜNE GÖRE OSMANLI DEVLETİ’NİN 

SOSYO-EKONOMİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 
Yrd. Doç. Dr. Harun ŞAHİN* 

Öz 
Bu çalışma nasihat-nâme yazarlarının Osmanlı devlet ve toplum yapısında meydana 

gelen gelişmeler konusundaki görüşlerini incelemektedir. Nasihat-nâme yazarlarına göre 
Osmanlı Devleti’nin sosyo-ekonomik problemlerinin çözümünde hazine yönetimine önem 
verilmelidir. Hazine gelirlerini arttırmak için tasarruf tedbirleri uygulanmalı, tarımsal üretimin 
önündeki engeller kaldırılmalı ve vergi gelirlerini arttırıcı politikalar izlenmelidir.  Ekonomide 
paraya önem verilerek fiyat istikrarı sağlanmalı, gelir adaletsizliği kaldırılmalı ve tımar 
sistemi korunmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Islahat, Nasihat-nâme, Siyaset-nâme, Tımar. 

 

SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE OTTOMAN EMPIRE AND 
SOLUTION OFFERS ACCORDING TO THE LITERATURE ON NASIHAT-NÂME  

 

Asbtract 
This study analyzes the opinions of the nasihat-nâme writers on the developments in 

the governmental and social structure of the Ottoman Empire. According to nasihat-nâme 
writers, importance should be attached to treasury management in solving socio-economic 
problems of the Ottoman Empire. In order to increase treasury incomes, it is required to 
implement savings measures, eliminate agricultural production barriers and pursue policies 
for increasing tax revenues. Price stability should be ensured by placing emphasis on money 
in economy, inequality of income should be removed and timar system should be protected. 

Key Words: Reform, Nasihat-nâme, Siyaset-nâme, Timar  

 

1. Giriş 
16. yüzyılın ikinci yarısı, Osmanlı ekonomisi için önemli bir dönüm noktası 

olmuştur. Bu dönemden sonra meydana gelen iç ve dış gelişmeler Osmanlı klasik düzenin 
çöküşünün habercisi niteliğindedir. İktisadi askeri, demografik ve siyasi alanda yaşanan 
olumsuz gelişmeler ekonomide mali bunalım şeklinde kendini göstermiştir (Mardin, 
1985:618). 
                                                 
* Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, harunsahin1@gmail.com  
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16. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ülkede nüfus artışıyla birlikte, dış dünyanın 
etkisiyle ortaya çıkan fiyat artışları, savaşlarda ateşli silahların önem kazanması, toprak 
rejiminde ve diğer alanlarda ortaya çıkan temel ekonomik nedenlerden dolayı Osmanlı klasik 
düzeni çözülme ve değişim sürecine girmiştir. Bu uzun dönemli gelişmeler devlet ve toplum 
yapısını derinden etkilemiştir. Bu nedenle Osmanlı nasihat-nâme yazarları, meydana gelen 
sorunların önüne geçebilmek için raporlar hazırlayarak çözüm teklifleri sunmuşlardır. 

Çalışmamızda nasihat literatüründe Osmanlı Devleti’nin sosyo-ekonomik sorunları 
ve çözüm yolları konusuna geçmeden önce, dünya ekonomik dengelerinin Osmanlı Devleti 
aleyhine nasıl değiştiğini ve Islahat Layihaları’nın ortaya çıkışını açıklamaya çalışacağız. 

2. Osmanlı Devleti’nde Islahat İhtiyacının Duyulması 
16. yüzyıl, Osmanlı tarihçileri tarafından klasik dönem olarak isimlendirilmiştir. Bu 

yüzyılda Osmanlı Devleti, eski dünyanın en büyük devletlerinden biri durumuna gelmiştir. 
Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyılda artık doğal sınırlarına ulaştığı, siyasi ve coğrafi engellerle 
karşı karşıya kaldığı konusunda genel bir düşünce vardır. Bu dönemden itibaren Osmanlı, 
hem denizde hem de karada oldukça güçlü rakiplerle yüz yüze gelmiştir. Batıda Habsburglar, 
doğuda ise İran Platosu ve Safeviler vardı. Afrika’da sınırlar çöle dayanırken, kuzeyde Ruslar, 
Hint Okyanusu’nda ise Portekizler bulunmaktaydı. Osmanlı sınırlarının bu durumu Osmanlı 
için hayati önem arz eden fetihlerin son bulacağı sinyallerini vermekteydi (Lewis, 1974:24 
vd). 

16. yüzyıl, Avrupa’da iktisadi genişleme ve canlılığın başlayarak yaygınlık kazandığı 
bir dönem olmuştur. Teknik gelişmelerin etkisiyle Portekiz ve İspanyollar deniz-aşırı 
keşiflerle büyük ekonomik avantajlar sağlamışlardı. Yeni Dünya’nın keşfiyle Amerikan altın 
ve gümüşleri Avrupa kıtasına akmaya başlamıştır. Bu dönemde Avrupa’nın hemen her 
bölgesinde nüfusla birlikte üretim artışları olmuş, uzak mesafeli ticaret yaygınlık kazanmış ve 
paranın kullanım oranı artmıştır. Yüzyılın son çeyreğinde batı ve doğu havzalarında tüm 
Akdeniz yöresi, bu köklü eğilimlerin etkisi altında kalmıştır Avrupalıların yeni yerleri 
keşfetmeleri, tüm Dünya açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Amerika Kıtası’nın 
bulunması ve Portekizlerin Ümit Burnu’nu dolaşarak Hint Deniz Yolu’na ulaşmaları, büyük 
bir değişimin habercisi niteliğindeydi. (Pamuk, 1993:88). 

16. yüzyılda Osman Devleti, Avrupa ve Asya arasında kara ve deniz yoluyla yapılan 
transit ticaretin bir aracısı olarak önemli bir pozisyona sahipti. Hint Okyanusu’nda 
Portekizlerin güçlenmesiyle bu bölgede zorlu bir mücadele dönemi başlamıştır. Öncelikle 
Memluklular ile Portekizler arasında, Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı gibi stratejik yerler için 
savaşlar yapılmıştır. Aynı mücadele daha sonraki dönemlerde Osmanlılarla Portekizler 
arasında devam etmiştir (Orhonlu, 1974:5). 

Mısır stratejik konumundan dolayı Osmanlılar tarafından fethedilmişti. Mısır’ın fethi 
için önemli ekonomik nedenler bulunmaktaydı. Mısır’dan gelen mallar Anadolu ve 
İstanbul’un, saray ve ordunun iaşesinde önemli bir yere sahipti. Mısır’dan gelecek vergiler 
önemli bir gelir kaynağı oluşturacak ve Asya ile Avrupa arasındaki deniz ticaret yolları 
üzerinde önemli bir avantaj elde edilebilecekti. Mısır’ın fethinden sonra Selman Reis Hint 
Okyanusu’ndaki mücadele konusunda önemli bir rapor hazırlamıştır. Hint Okyanusu’na 
açılmanın ve orada Portekizlerle mücadele etmenin ülkeye sağlayacağı ekonomik kazancın 
önemine dikkat çekmiştir (Pamuk, 1993:71). 
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16. yüzyılın sonlarına doğru ticaret yolları mücadelesinde önemli değişiklikler ortaya 
çıktı. İspanyollar Portekiz’i ele geçirdikten sonra Hint Okyanusu’nda Osmanlılarla karşı 
karşıya geldiler. Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’nda devam eden hâkimiyet mücadelesini ise 
Hollandalılar ile İngilizler kazanmıştır. Akdeniz üzerinden yapılan doğu ticareti İngiliz ve 
Hollandalıların Hint Okyanusu’nu kesin olarak ele geçirmelerinden itibaren çökmüştür. 
Coğrafi keşiflerin Akdeniz ticaretini tamamen çöküntüye uğratması, ancak 17. Yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren gerçekleşmiştir (Öz, 1997:18 vd).  

16. yüzyılın üçüncü çeyreğine gelindiğinde Osmanlı Devleti için kolay ve hızlı 
gelişme dönemi artık sona ermişti. Bu dönemde savaş teknolojisinde önemli gelişmeler 
oluyordu. Avrupa’da savaş stratejisine uygun yenilikler yapılmaktaydı. Aylıklı ve disiplinli 
ordular önem kazanmıştı. Savaş sanayi gelişmiş, savaşların finansmanında yeni yöntemler 
kullanmaya başlanmıştı. (Lewis, 1974:30). Oysa Osmanlı ordusu ok, yay ve kılıçla donatılmış 
ve zırh kullanan sipahilerden oluşmaktaydı. Bu geleneksel ordu ancak 16. yüzyılın ikinci 
yarısına kadar etkili olabilmiştir. Ortaya çıkan bir takım gelişmeler ise asıl orduyu oluşturan 
sipahilerin bir kenara itilmesine neden olmuştur. Artık sürekli devletten maaş alan ve 
sipahilerden daha disiplinli ve organizeli teknik donanıma sahip merkez ordularına ihtiyaç 
duyulmuştur. Geleneksel orduya alternatif olarak oluşturulan ulufeli ordular devlete pahalıya 
mal olmuştur. (Pamuk, 1993:103). 

Osmanlı Ordusu’nun Cermen piyadeleriyle mücadele edebilmesi için yeni savaş 
teknolojisine ve çağın teknik donanımına sahip askerlere büyük ihtiyaç duyulmuştur. Çünkü 
sipahiler savaşlarda etkili olamamışlardı. Bu nedenle Kanuni devrinden itibaren ulufeli 
yeniçerilerin sayısında hızlı bir artışa gidildi. Yeniçeri Ocağı bu dönemde güçlenmeye başladı 
(Öz, 1997:43).  

Ülkede nüfus artışının etkisiyle çiftbozanlık hızla yaygınlaş, köylerini terk eden 
gençlerin oluşturduğu sekban-sarıca (levend) grupları sosyal ve idari düzeni tehdit eder 
duruma gelmişti. Merkezi yönetim kapıkulu sipahilerini tüfek eğitiminde yetersiz görünce, 
savaşta sekban ve sarıcalar da kullanılmaya başlandı. Yönetimin bu politikasıyla sekban ve 
sarıcalar eyaletlerde merkezi yönetimin denetimini zorlaştıran önemli bir güç durumuna 
geldiler. Böylelikle sipahiler tamamen arka plana itilmişlerdir (Öz, 1997:44).  

Osmanlı ordusunun yapısında ortaya çıkan bu değişiklikler aynı zamanda mali 
yapıda da bir takım olumsuz gelişmelere neden olmuştur. Ücretli askerlerin önem kazanması 
ve yaygınlaşması hazine gelirlerinin de artışını gerekli kılıyordu. Gelirleri arttırma gereği 
böylelikle daha iyi anlaşılmıştır. Tımar düzeni içerisinde oluşturulan dirliklerin vergi gelirleri 
sipahilerin elinde bulunduğu sürece, merkezi hazineden sürekli maaş alan merkez ordusunu 
beslemede güçlük çekiliyordu. Bu düşünce, Osmanlı ekonomisinin temelini oluşturan tımar 
düzeninin yıkılıp yerine farklı bir sistemin konulmasındaki temel nedenlerden biri olmuştur. 
(Pamuk, 1993:103). 

Osmanlı yönetimi ortaya çıkan ekonomik zorluklardan dolayı  
İltizam Sistemi’ne yönelmişti. Bu sistem 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ülkede 
yaygınlaştırıldı. Gelir kaynaklarına ek olarak önceleri savaş dönemlerinde toplanan avarız 
vergisi oranları arttırılarak yıllık toplanmaya başlandı. Ancak, mültezimlerin açgözlülüğü ve 
reâyanın vergi yükünün artması ülkede toplumsal problemlerin derinleşmesine yol açtı. 
Devletten yeterli ücret alamayan ve savaş dönemlerinde terhis edilmek zorunda bırakılan 
sekban ve sarıca birlikleri de eşkıyalık yapmaya başlamışlardır. 16. yüzyılın sonu ve 17. 
yüzyılın başlarında Anadolu’da ortaya çıkan Celâli İsyanları’nın bastırılmasında bu birlikler 
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önemli rol almıştır. Bazen tımarlı sipahilerin de Celalilere katıldığı görülmekteydi. Osmanlı 
köylüsü bir taraftan devlete vergi verirken, diğer taraftan da bu eşkıya gruplarını beslemek 
zorunda kalıyorlardı (Akdağ, 1995:16).  

16. yüzyılda Akdeniz Havzası’nı ve Osmanlı Devleti’ni sarsan olaylardan biri de 
Fiyat Devrimi olarak adlandırılmaktadır. Fiyat Devrimi’nden Osmanlı ekonomisi de olumsuz 
yönde etkilenmiştir. Eski Dünya’da ortaya çıkan büyük fiyat artışlarının nedenlerini şöyle 
sıralayabiliriz. Birincisi; Amerika Kıtası’nın keşfinden sonra İspanya’ya oradan da Avrupa ve 
Asya’ya büyük miktarlarda altın ve gümüşün akmasıdır. Değerli madenlerin yayıldığı 
devletler altın ve gümüşü para yapımında kullanarak genel fiyat seviyesinin artmasına neden 
olmuşlardır. İkinci olarak; Asya ve Avrupa devletleri mali bunalıma sürüklenmiş ve bütçe 
açıklarını kapatabilmek için para basarak emisyon hacmini genişletmek zorunda kalmışlardır. 
Emisyonla piyasada bollaşan para enflasyona neden olmuştur. Diğer bir açıklama ise şöyle: 
16. Yüzyıl boyunca Avrupa çok hızlı nüfus artışına sahne olmuştur. Tarımsal yapılar nüfus 
artışı karşısında aynı esnekliği gösterememiş, tarımsal ürün artışı nüfus artışının gerisinde 
kalmıştır. Bu durumda tarımsal ürüne talep artışı ürün fiyatlarını arttırırken, arazi ve toprak 
kiralarında da yükselmeye neden olmuştur  (Pamuk, 1993:90 vd). 

Bu dönemde Avrupalı tüccarlar Osmanlı ile ticaretlerinde hammaddelere daha 
yüksek fiyat vererek satın almaya ve Batı’ya göndermeye başlamışlardır. Batı’da biriken altın 
ve gümüşler dış ticaret yoluyla Doğu’ya akmaya başlamıştır. Doğu’da altın ve gümüş 
oranında görülen bu artış Akdeniz ülkelerinde 1570’lerden sonra genel fiyat artışı olarak 
kendini göstermiştir. Ancak, Osmanlı ülkesinde ortaya çıkan genel fiyat artışını yalnızca 
Batı’dan gelen altın ve gümüş miktarıyla açıklamak yanlış olacaktır. Çünkü bu dönemde 
nüfus artışı gibi genel eğilimler de bulunmaktaydı. Ortaya çıkan fiyat yükselmeleri sonucu 
Osmanlı parasında istikrarsızlıklar ortaya çıkmaya başladı. Çünkü piyasada gümüş miktarının 
altına oranla bollaşması dengesizliklere neden olmuştur. Paralar arasında ortaya çıkan bu 
dengesizlikleri gidermek amacıyla resmen paraya müdahale etmiştir. Müdahale sonucunda 
fiyatlar daha da artış göstermiş, karaborsacılık yaygınlaşmış ulufeli askerlerde isyan eder 
duruma gelmiştir. Ulufelerde yapılan artışlar ise merkez hazinesinde bunalımlara yol açıyordu 
(Barkan, 1970:565 vd; Pamuk, 1993:90;  Lewis, 1974:29). 

3. Osmanlı Devleti’nin sosyo-ekonomik Sorunları ve Çözüm Önerileri 
Hükümdarlara ve devlet yöneticilerine yol göstermek amacıyla projeler sunulması, 

Asya’da kurulan İslam devletlerinden Osmanlı’ya geçen önemli bir gelenektir. İslam 
dünyasında siyaset-nâme türü çalışmaların yaygınlık kazanması İbni Mukaffa’nın Pehlevice 
eserleri ve Kelile ile Dimne’nin Arapça’ya tercüme edilmesiyle başlamıştır. Siyaset-nâmelerin 
Asya’da yaygınlaşmasının İranlıların ain-nâme ve andarz-nâme denilen eski kitaplarından 
kaynaklandığı da ileri sürülmektedir (Öz, 1997:14).  

Osmanlı için bir dönüm noktası olan 16. yüzyılın son çeyreğinde, siyaset-nâme ve 
nasihat-nâme türünde bir takım eserler ortaya çıkmaya başlamıştır. Nasihat-nâmeler, siyaset-
nâme ve ahlak kitaplarının dışında tutulmaktadır. Çünkü ıslahat amacıyla hazırlanan ve bu 
döneme özgü olan layiha ve risalelerde devlet ve topluma ait problemler ele alınmıştır. 
Bununla birlikte siyaset-nâme, nasihat-nâme ve ahlak türündeki eserlerin temel aldığı 
kaynaklar ve dayanaklar benzerlik göstermektedir. Siyaset-nâmeler, ıslahat layiha ve 
risalelerinden farklı olarak soyut konuları inceleme konu yaparken, ıslahat layihaları ise 
toplum ve devlet yapısında ortaya çıkan özel durumlara cevap arama niteliğindedir (Levend, 
1962:17). 
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Tanzimat öncesinde hazırlanan layiha ve risaleleri iki kısma ayırabiliriz. Birinci 
kısım layihalar tamamen gelenekçi düşünceye dayanmaktadır. İkinci kısım layihalarda ise, 
geleneksel düşüncenin yanı sıra,  modern yaklaşımlar da bulunmaktadır. III. Selim ile birlikte 
18. yüzyılın sonlarından itibaren ortaya çıkan değişmelere paralel olarak hazırlanan 
layihaların niteliğinde öncekilere göre farklılıklar vardır (Öz, 1997:19). Gelenekçi ıslahat 
layihaları şöyle sıralayabiliriz (Öz, 1997:54 vd): Nushatü’s Selatin, Usulü’l-Hikem fi 
Nizami’l-Âlem, Hırzü’l-Müluk, Habnâme, Kitab-i Müstetab, Koçi Beğ Risalesi, Veliyüddin 
Telhisleri, Kanun-nâme-i Sultani li Aziz Efendi, Kemankeş Kara Mustafa Paşa Layihası, 
Kitabu Mesalihi’l-Müslimin ve Menafi’i’l-Müminin, Düsturü’l-Amel li-Islahi’l-Halel, 
Telhisü’l-Beyan fi Kavanin-i Âl-i Osman, Nesayihü’l Vüzera ve’l-Ümera. 

Çalışmamızda Asafnâme, Nushatü’s Selâtin, Nesayihü’l Vüzera ve’l-Ümera ve Koçi 
Beğ Risalesi’ni inceleyerek, yazarların Osmanlı devlet ve toplum düzeniyle ilgili tespit ettiği 
sorunları ve çözüm önerilerini kısaca açıklamaya çalışacağız. 

Lütfi Paşa’nın Asafnâme’si Osmanlı’da siyasetname geleneğine örnek verilebilecek 
önemli eserlerden biridir. Asafnâme, siyasetname geleneğine uygun olarak hazırlanmış olması 
nedeniyle bir ıslahat layihası olarak kabul edilmemekle birlikte klasik dönem Osmanlı 
ekonomik düşüncesini yansıtan önemli bir eserdir. Asafnâme dört bölümden oluşmaktadır. Bu 
bölümler; vezir-i azam ile padişah münasebetleri, tedbir-i sefer, tedbir-i hazine ve tedbir-i 
reâyadır. Lütfi Paşa’nın eserinde tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini kısaca şöyle 
özetleyebiliriz:  

Vezir-i azam ve diğer vezirler her konuda padişaha yol gösterici olmalı ve onu 
korumaya çalışmalıdırlar Devlet erkanı için rüşvet devleti yıkıma götüren ilacı bulunmayan 
bir hastalıktır (Lütfi Paşa, 1326:11 vd). Tedbir-i hazine yani hazinenin düzene sokulması ve 
yönetimi konusu çok önemlidir. Çünkü devlet hazine ile ayakta durur. Sultan Süleyman Han 
zamanında devletin gelir ve gider dengesi sağlanmış durumdaydı. Devletin harcamalarının 
hazineden karşılanamadığı durumlarda, giderler diğer merkezlerden gelen yardımlarla 
karşılanırdı. Bu nedenle hazine gelirlerinin giderlerden fazla olması için gereken yapılmalıdır. 
Bunu sağlamak için ücretli memur sayısı belli bir düzeyde tutulmalıdır. Memurlardan 
emekliye ayrılanlara hazineden maaş bağlanması doğru bir uygulama değildir. Söz konusu 
gider kalemi başka kaynaklarla karşılanmalıdır. (Kütükoğlu, 1991:94 vd). Reâyanın savaş 
dolayısıyla işini terk etmesi ve çiftçi kesimin başka mesleklere yönelmesinin önüne 
geçilmelidir. Reâyanın zirai üretimi bırakarak farklı alanlara kayması tarımsal üretimin 
düşmesine ve sorunların derinleşmesine neden olacaktır. Toplumda refah ve huzurun 
sağlanması ve devamı buna bağlıdır (Lütfi Paşa, 1326:18).  

Bir devletin ayakta durabilmesi güçlü bir ekonomi ile mümkündür. Böyle bir 
ekonomi için uzun bir süre devlet giderlerini rahatlıkla karşılayabilecek bir hazine 
bulunmalıdır. Piyasada paranın oynadığı rol de önemlidir. Paranın değeri sürekli korunarak 
fiyat istikrarı sağlanmalıdır. Ayarı bozuk paralar tedavülden kaldırılmalıdır.  

Eserde diğer önemli bir düşünce; ekonomide sürekli olarak üretime devam edecek ve 
savaş vb. olumsuz etkilerden uzak kalabilecek bir üretici sınıf bulunmalıdır. Üretim için engel 
oluşturabilecek olumsuz sosyal ve ekonomik şartlar ortadan kaldırılmalıdır. Ayrıca ekonomik 
gücün korunabilmesi için devletin bütün birimlerinde tasarruf tedbirleri uygulanmalıdır. 

Diğer bir gelenekçi ıslahat layihası Gelibolulu Mustafa Ali’nin Nushatü’s-Selâtin 
adlı eseridir. Gelibolulu Nushatü’s-Selâtin’in yanı sıra Fusulü’l-Hal Ve’l-Akd ile Mevaidü’n-
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Nefais adlı eserlerinde de Osmanlı devletinin karış kaşıya kaldığı sorunları ele almıştır. Ancak 
Gelibolulu bu eserlerinde daha çok soyut açıklamalarla yetinmiştir. Gelibolulu Nushatu’s-
Selâtin’de devlet düzeninin gevşemeye başladığına parmak basarak, güncel ekonomik ve 
sosyal sorunlara pratik çözüm teklifleri sunmaktadır. Yazar devlet ve toplumun farklı 
alanlarında meydana gelen çözülmeyi kanun kavramı çerçevesinde tahlil etmektedir. Kanun-ı 
kadime her alanda uyulmasının gerekliliğini vurgulamaktadır (Öz, 1997:19 vd). Yazarın bu 
konudaki görüşlerini şöyle özetleyebiliriz: 

Adaleti sağlanması, mansıpların ehil olanlara verilmesi, padişahın gelişen olayları 
yakından izlemesi, narh konusuna önem verilmesi ve toplumda fakir kesimin ezilmesinin 
önüne geçilmesi konuları devletin temel görevleri arasındadır. Devlet yöneticiliklerine 
atamada liyakat esası getirilmelidir.  Olumsuzlukların en önemli nedeni ehliyetsiz, görevin 
gerektirdiği niteliğe sahip olmayan kişilerin yönetici olarak atanmasıdır. Gelibolulu ortaya 
çıkan olumsuz yeni gelişmeleri bid’at olarak nitelendirmektedir. Bid’atlarla mücadele için 
çözüm tekliflerini sıralamaktadır.  

Ona göre, Osmanlı ilmiye zümresinde kadim düzen bozulmaya yüz tutmuştur. Oysa 
ulema devletin ve dinin ülkedeki dayanağı durumundadır. Bu zümrenin gevşemesi geniş halk 
tabakasına kötü örnek olacaktır. Hazine kaynakları zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. 
Toplumda gelirin adil dağılımı sağlanmalıdır. Bunun için padişah tımarların hak edenlere 
verilmesi için elinden geleni yapmalıdır. Aksi halde devam eden olumsuz gelişmeler sipahi 
sınıfının dolayısıyla da tımar rejiminin çökmesine sebep olacaktır. Toprak düzeninde görülen 
yolsuzlukların önüne geçebilmek için bir dizi yeni kanunlar çıkartılmalıdır. 

Konumuz açısından eserde işlediği narh ve sikke konuları daha fazla önem 
taşımaktadır. Gelibolulu, sekiz kısma ayırdığı bid’atların altıncısında sikke ahvaline şöyle 
temas ediyor: Hükümetlerin hâkimiyetlerinin iki önemli simgesi vardır. Bunlardan birinci 
hutbe okutmak, ikincisi ise kendi adına para bastırmaktır. Sikke bastırmak hutbe okutmaktan 
daha önemlidir. Çünkü bu devirde piyasada züyuf akçe çoğalmıştır. İnsanlar arasındaki 
fonksiyonu bakımından sikke önem kazanmıştır. Bu nedenle sultanın sikke konusuna gereken 
önemi vermesi gerekir. Sikke politikası daha önceki padişahlar döneminde yürütüldüğü 
biçimde uygulanmalıdır (Öz, 1997:54 vd). 

Gelibolulu, kendi zamanında narh uygulamasının şer’iliği konusunda yapılan 
eleştirileri dikkate almayarak, narhın ekonomik yapı için vazgeçilmez olduğu inancındadır. 
Ona göre, devlet tarafından fiyat tespiti yapılmadığı takdirde mallar piyasada satıcının istediği 
seviyede oluşacaktır. Bu durumda satıcılar, tüketiciler aleyhine oluşan fahiş fiyatlarla meşru 
olmayan kazanç sağlamış olacaklardır. Gelibolulu düşüncelerini şöyle ifade etmiştir:” ... Her 
kişi istediği gibi alır satar, helal akçesine hem tamahla öldürücü zehir durumundaki haramı 
katar. Narh umur-ı cüz’i değil, umur-ı külliyedir. Eğer padişah ve sadrazamlar ufak bir 
mesele gibi görüp narha gereken ehemmiyeti vermezlerse... Herkes malını dilediği fiyattan 
satar. Ancak bu kazanç hiçbir şekilde helal kazanç sayılmaz. Gelibolulu ayrıca Künhü’l 
Ahbar’da narh konusunda şunları söylemektedir: “Tüccarlar ve pazar halkı ise narhe riayet 
etmeyup bir akçalık nesneyi beşe satmaya başlaması…” (Sayar, 1986:71 vd). 

Gelenekçi ıslahat yazarları arasında en güçlü isimlerinden biri Koçi Bey’dir. IV. 
Murat ve Sultan I. İbrahim zamanında yaşamış 17. yüzyılın önemli bürokrat- aydınlarından 
biri olduğu anlaşılan Koçi Bey, muasırları gibi Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü bunalımın 
farkına varmıştır. Kötü gelişmelerin önüne geçilebilmesi için yöneticilerin olayların iç yüzünü 
öğrenmesi ve uyarılması gerektiğine inanmıştır. Bu amaçla bir risale değil telhislerden oluşan 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 36       Mayıs – Haziran 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 
 

7 
 

birden fazla risale kaleme almıştır. Koçi Bey devlet düzenindeki ihtilalları Kanuni Sultan 
Süleyman devrine kadar uzatmaktadır. Osmanlı kadim yapısındaki çözülmeyi yalnız devlet 
yapısında değil, aynı zamanda iktisadi hayatta ve toplumun bünyesinde de gözlemlemiştir. 

Koçi Bey Risalesi daha önce hazırlanan ıslahata dair eserlerle karşılaştırıldığında 
olayları ele alışı ve sunduğu çözüm önerileri bakımından daha fazla ilgi çekmiştir. Çünkü 
Koçi Bey 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü bunalımlara çare olabilecek etkili 
çözüm önerileri sunmuştur. Devlet ve toplum yapısındaki hastalıklara sunduğu reçete soyut 
değil, somut niteliktedir.  

Koçi Bey esirinde meydana gelen çözülmenin ve değişimin nedenleri şöyle dile 
getirmektedir: “Memleket ve millet düzeninin ve dinin ve devlet kaidelerinin pekiştirilmesinin 
çaresi, sağlam Muhammed şeriatına bağlanmaktır. Sonra âlemlerin Rabbi’nin bir emaneti 
olan reâya ve berâyanın meseleleriyle meşgul olup, bilgisine göre hareket eden dini bilginleri 
ve gaza yolunda canını feda eden mücahid gazileri haklarında padişah hazretlerinin lütufları 
meydana gelip, her sınıfın iyiliği çok olanlarına riyaset ve şerirlerine hakaretler reva 
görüle...” (Koçi Bey, 1972:1 vd). 

Koçi Bey’in görüşlerini şu cümlelerle özetleyebiliriz: Geçmişte (Kanuni döneminde) 
hazine işlerine ve para muamelelerine önem verilirdi. Bundan dolayı İslam memleketleri 
mamur olmuştur. Geçmiş dönemlerde reâya kısmından ve çarşı halkından ulufeli hizmetkârlar 
istihdam edilmezdi. Reâya ve berâya önceleri vergi mükellefi olmalarından dolayı hazineye 
önemli bir katkı sağlamaktaydılar. Oysa reâyanın bir kısmının devlet hizmetine girmesi tahsil 
edilen vergi gelirlerini düşürmüştür.  

Geçmişte Beylik ve Beylerbeyliği gibi memuriyetler, sahasında ehliyetli kişilere 
tevzi olunurdu. Mansıplar verilirken rüşvetten söz edilemezdi. Bu sayede beylerin desteğiyle 
savaşlarda başarılar kazanılmıştır. Savaşlardaki başarının altında zeamet ve tımar erbabının da 
önemi büyüktür. Bunlar Osmanlı Orduları’nın en güçlü ekibiydi. Zeamet ve tımarlar daha çok 
sipahi oğlu ve kuloğlu olanlara verilirdi. Çünkü sipahi ve kul çocukları zeamet ve tımarlar için 
daha uygundur. Bu sınıftan başka ulufeli kul taifelerinin seçiminde ve göreve atanmasında 
geleneklere uygun hareket edilirdi. Bu kesimin maaşlarında artış yapılmadığı gibi ulufelilerin 
sayıları sınırlı tutulmuştur. Tımarlıların dirliklerinde kesintiye gidilirken, ulufeli askerlerin 
sayısı zamanla arttırılmıştır. Devlet hazinesi bu gelişmeler sonucunda zarara uğramıştır. 

Toplumda yaygınlık kazanan ahlaki çözülme zeamet ve tımar erbabının önemini 
yitirmesinden ileri gelmektedir. Zeamet ve tımarlar ehline verilmediği gibi usule aykırı olarak 
merkezden verilmeye başlanmıştır. Geçmişte tımar ve zeamet sahipleri, İslam topraklarında 
sancak ve eyaletlerin temel unsurlarındandı. Şimdi ise bu kulların çoğu hizmetli veya kiracı 
durumuna düşmüştür. III. Murat zamanında 36 000 civarında olan ulufeli asker mevcudu, IV. 
Murat zamanında 92 000’i geçmiştir. Ulufeli kul sayısındaki büyük artış hazineye büyük yük 
getirmiştir. 

1534 yılına kadar fakir reâya kesiminden tahsil edilen vergi miktarı düşük 
belirlenmişti. Ulufeli asker sayısı bu döneme kadar fazla artış göstermediğinden, hazine 
üzerinde ciddi baskı oluşturmamıştır. Şimdi ise geçmiş dönemlerin aksine reâyadan toplanan 
vergiler katlanarak artmıştır. Vergilerdeki artışın nedeni ulufeli askerler sayısındaki artıştan 
kaynaklanmıştır. Tahsil edilen vergiler asker ulufelerini ancak karşılayabilmektedir. Oysa 
devlet gücünü ordudan almaktadır. Ordunun gücü ile hazine gelirleri arasında doğru orantı 
bulunmaktadır. Hazine gelirlerinin temel kaynağı köylü ve çiftçi kesimden tahsil edilen 
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vergilerdir. Reâyanın vergi sorumluluğunu aksatmadan yerine getirebilmesi için vergiler 
makul bir seviyeye indirilerek adaletin gözetilmesi gerekmektedir. 

Koçi Bey’in Sultan İbrahim’e sunduğu diğer bir risalede kısaca şu noktalar üzerinde 
durulmaktadır (Koçi Bey, 1972:66 vd): Bir devletin en öncelikli meselesi hazine yönetimidir. 
Osmanlı hazinesinin gelirleri Harac ve Mukataa Defterine’ kaydedilmektedir. Bu defterler Sır 
Kâtibi unvanıyla bilinen memurlar tarafından korunmaktadır. Harem-i Hümayun’da ne kadar 
görevli memur bulunduğu ve bunların kaçının ulufeli olduğu padişah tarafından bilinmelidir. 
Ulufelilerin tespitinde orta yol izlenmelidir. Ayrıca Harem memurları Harem’e giren malların 
tüketiminde tutumlu davranmalıdır. 

Tedavülde bulunan sikkeler konusu oldukça önemlidir. Yöneticiler para idaresi ile 
daha yakından ilgilenilmelidir. Piyasada muamele gören Osmanlı paralarının ayarı bozulmuş, 
bu durum toplumda istikrarsızlığa ve adaletsizliğe neden olmuştur. Para değerindeki 
düşmeden dolayı toplumun bütün kesimleri fakirleşmiştir. Darphanelerin fonksiyonlarını tam 
anlamıyla yerine getirebilmesi için, para basma faaliyetleri düzene sokulmalıdır. Piyasada 
işlem gören para ayarında meydana gelen istikrarsızlık, reâya ve kul kesiminde hoşnutsuzluğa 
neden olmaktadır. Çiftçi sınıfından tahsil edilen vergilerin düzeyi de oldukça yüksektir. 
Alınan vergilerin miktarı düşürülmeli, reâya rahatlatılmalıdır. Reâya padişahın hazinesi 
durumundadır. Reâyanın güçlü olması, devlet hazinesini güçlendirecektir. 

18. yüzyılın birinci çeyreğinde kaleme telif edilen Nesayihu’l-Vüzera Ve’l-Ümera, 
Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın eseridir. Yaşamı boyunca önemli devlet yönetiliciliklerinde 
bulunan Mehmet Paşa, eserini Lale Devri’nden kısa bir süre önce kaleme almıştır. Eserin telif 
edildiği yıllar, 18. Yüzyılın başına rastlamaktadır. Aynı dönemde Osmanlı orduları II. Viyana 
Kuşatması’nı gerçekleştirmiştir. Viyana Kuşatması’nın ardından meydana gelen gelişmeler, 
gelecekle ilgili olumlu sinyaller vermemekteydi. Çünkü 17. yüzyılın başlarından itibaren 
savaşlardaki fetihlerin yerini yenilgiler ve toprak kayıpları almıştır. Bu yıllardan itibaren 
Osmanlı bürokrat ve aydınları kalemlerine sarılarak padişahı uyarmaya çalışmışlardır. Bu 
maksatla bir dizi eser telif etmişlerdir.  

Defterdar Sarı Mehmet Paşa dönemine gelindiğinde ıslahat konusundaki düşünceler, 
geçmiş dönemlerin kanun-ı kadimci yaklaşımlarından farklı bir yöne kaymıştır. Artık Batı’nın 
örnek alınması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bununla birlikte gelenekçi düşünce 
ağırlığını büyük ölçüde korumaktadır. Vezirlere ve idarecilere nasihatler anlamına gelen 
Nesayihu’l-Vüzera Ve’l-Ümera, adından da anlaşılacağı üzere Osmanlı vezirleri ve idarecileri 
için kaleme alınmış bir el kitabı niteliğindedir. Mehmet Paşa eserini başta Asafnâme olmak 
üzere birçok kaynatan yararlanarak hazırlamıştır. Eser dokuz bölümden oluşmaktadır. Bu 
bölümlere bir mukaddime ve iki zeyl ilave edilmiştir (Öz, 1997:29 vd). Eserde ele alınan 
konuları kısaca özetlemeye çalışalım: 

Osmanlı toplumda servet biriktirmek ve hazine sahibi olmak düşüncesi yerleşmeye 
başlamıştır. Başta devlet büyükleri “en-nakdü hayrün” düşüncesinden kurtulmalıdırlar. Bu 
dönem vezirlere, önce devirlere göre daha fazla toprak tahsis edilmektedir. Yöneticiler bu 
eğilimlerden kurtularak, kendilerine verilen sorumlukları yerine getirmeye gayret 
çalışmalıdırlar Vezir-i azamlar, devlet gücünü kullanarak reâyayı sömürmemelidir. Adaletsiz 
uygulamalar sonucu hazineye giren servetin devlete zararı olacaktır. Devlet memurlukları 
gelişi güzel dağıtılmamalı, defterlerde önceden kayıtlı dirlik sahipleri dışındakilere tımar ve 
malikâne tahsis edilmemelidir. Serhad Ağalıkları Dizdarlıklar ve Alay Beylikleri usule uygun 
verilmelidir (Defterdar Sarı Mehmet Paşa, 1992:14 vd).  
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Mehmet Paşa para, narh ve üretim konusundaki düşüncelerini şu cümlelerle ifade 
etmektedir: “Ve sikke ahvaline dahi ihtimam olunub darbhanede kat’ olunan meskuk akçenin 
ayar ve dirhemi kahice yoklanub ve sarraf ve etmekçilerde kalp ve kırkık akçe olmamak üzere 
tekıyyüd-i tam lazımdır. Ve es’ar hususu yalnız kudat ve muhtesibe havale ile geçilmeye; her 
hâkime lazımdır ki ahval-i âleme müteallik cüziyyatı herbar yoklanub ve nerh-ı ruziye gereği 
gibi mukayyed ola. Ve her nesneyi değer bahası ile sattıra. Zira narh ahvali umur-ı külliyeden 
iken cüzidir deyu padişahlar ve vüzera mukyyed olmadığı takdirce mücerred şehrin kadısı 
icra idemez. Emr-i siyaset kenduye müteallik olmamağla ol tarike giremez. Bu surette her kişi 
istediği gibi alur, satar. Mal-i helaline tama-i haram ile zehr-i mar katar” (Defterdar Sarı 
Mehmet Paşa, 1992:30). 

Üretime elverişli topraklar kesinlikle atıl bırakılmamalıdır. Bu alanlar çiftçiler 
tarafından üretime açılmalıdır. Bir ülkenin zenginliği zirai üretime bağlıdır. Üretimde ortaya 
çıkan azalışlar üretici kesimin gelirini ve sağladığı avantajları etkiyecektir. Bu durum halkın 
hoşnutsuzluğuna ve hazine gelirlerinin azalmasına neden olacaktır. Hatta ülkede felaketler 
zincirinin meydana gelmesi için ortam oluşturacaktır (Defterdar Sarı Mehmet Paşa, 1992:56). 

Mehmet Paşa defterdarın sorumlulukları üzerinde önemle durmakta ve bu konuda 
yol göstermektedir: “…Defterdarlığa müteallik olan umur-i cumhurda mezayi-i cemile 
zuhuruna dikkat ve irâd-ı hazine izdiyadına ve mesarifin takliline ihtimam eylemek gerekdir. 
Ancak mesarifin takliline ihtimam yalnız defterdarlarına sa’y-ü tekayyüdiyle olmaz. Bizzat 
padişah-ı âlem penah hazretlerinin himmeti mülükaneleri ve sadrıazam hazretlerinin hüsn-i 
tedbiri inzimamına muhtacdır. Vezir-i azam defterdarlara her halde ianet ve arz-u i’lamına 
müsaade ve dikkat itmeleri vücuh ile hazinenin tevfir ve teksirine sebepdir. Ve miriye 
müteallik olan umur içün hazine defterleri görülüp nef’ü darrı muayene olunmadıkça açıktan 
ferman verilmeyüp defterdarların i’lamına havale olunmak lazımdır. Ve bazı mukâtaat iltizam 
ile verilmekten emaneten mu’temidün aleyh müstakim kimesnelere tefeviz olunmak 
münasibdir” (Defterdar Sarı Mehmet Paşa, 1992:71). 

Mehmet Paşa, eserinde hazine gelir ve giderleri konusundaki tavsiyeleri 
tekrarlayarak konunun önemine şu cümlelerle vurgu yapmaktadır: ”Ve daima taklil-i mesârif 
ve teksir-i irâd-ı hazineye sa’y-ü ihtimam olunub beyhude mahallere sarf ve istihlakinden 
begayet hazer lazımdır”. Önceki devirlerde de hazineye gelir akışında nispeten azalma 
olmuştur. Buna rağmen memur ücretleri zamanında ödenebilmiş ve devlet gelirleri giderleri 
karşılayabilmiştir. Hazine fazlasıyla bakiye verebiliyordu. Şimdi ise geçmişte olduğu gibi 
hazine gelirlerinin arttırılabilmesi için her vatandaşın sorumluluğunun bilincinde olması,  
devletini koruyarak gözetmesi ve yürekten çalışması gerekmektedir (Defterdar Sarı Mehmet 
Paşa, 1992:72 vd).  

4. Sonuç 

İslam’ın ilk devirlerinden itibaren hükümdarlara ve devlet yöneticilerine yol 
göstermek amacıyla siyaset-nâmeler yazılması geleneği, İslam devletlerinden Osmanlı’ya 
geçen önemli bir mirastır. Osmanlılarda 16. yüzyılın sonlarında siyaset-nâme geleneğine 
uygun olarak nasihat-nâme eserleri ortaya çıkmıştır. Nasihat-nâmeler, temel aldığı kaynaklar 
bakımından siyaset-nâme ve ahlak kitaplarıyla benzerlik göstermektedir.  Siyaset-nâmeler, 
soyut konuları üzerinde dururken, nasihat-nâmelerde devlet ve toplumla ilgili pratik meseleler 
ele alınmıştır. 
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Çalışmamızda Lütfi Paşa, Gelibolulu Mustafa Ali, Koçi Bey ve Defterdar Sarı 
Mehmet Paşa’ya ait ıslahat layihalarını incelenerek, Osmanlı devlet ve toplum düzeninde 
ortaya çıkan sorunları ve çözüm önerilerini kısaca anlatmaya çalıştık. Islahat-nâme 
yazarlarının olayları doğrudan gözlemleyerek tespit ettikleri sosyo-ekonomik sorunları ve 
çözüm önerilerini şöyle özetleyebiliriz:  

Devleti ayakta tutan ve devamlılığını sağlayan dinamiklerden biri hazine 
yönetimidir. Geçmişte olduğu gibi yöneticiler hazinede gelir-gider dengesi sağlanmaya 
çalışılmalıdır. Hazine yönetiminde devlet gelirlerinin giderlerden fazla olmasına dikkat 
edilmeli, zorunlu olmadıkça hazine kaynakları kullanılmamalıdır. Bunu sağlamak için ücretli 
memur sayısı belli bir düzeyde tutulmalı ve emekli ücret ödemeleri hazineden 
karşılanmamalıdır. Reâyanın toprağını terk ederek başka mesleklere yönelmesi önlenmelidir. 
Çünkü bu durum tarımsal üretimin düşmesine vergi gelirlerinin azalmasına, hazinenin 
zayıflamasına ve ekonomik sorunların derinleşmesine neden olacaktır. 

Piyasada paranın oynadığı rol oldukça önemlidir. Paranın değeri sürekli korunarak 
fiyat istikrarı sağlanmalıdır. Ayarı bozuk paralar tedavülden kaldırılmalı ve narh konusuna 
önem verilmelidir. Ekonomide üretimde devamlılığı sağlayacak ve olumsuz etkilerden uzak 
kalabilecek bir üretici sınıf bulunmalıdır. Üretimin önündeki engeller ortadan kaldırılmalı, 
reâyadan tahsil edilen vergi oranları düşürülmeli ve adil gelir dağılımı sağlanmalıdır. Üretime 
elverişli topraklar tarımsal üretime açılarak üretim artışları sağlanmalıdır. Ekonomik gücün 
korunabilmesi için devletin bütün birimlerinde tasarruf tedbirleri uygulanmalıdır. Zeamet ve 
tımar sahipleri korunarak tımar rejimi güçlendirilmelidir. Ayrıca devlet ve toplumda düzenin 
yeniden tesis edilebilmesi için İslam Dini’nin prensipleri gözetilmelidir.  
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E-TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE İŞLETMELERİN 
KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR 

 
Dr. MUSTAFA GÜRSOY1 

Öz 
  

Küreselleşme ve teknolojideki hızlı gelişmeler iş yaşamında yeni iş olanakları yaratmaktadır.  
Özellikle iletişim teknolojisi işletmelere uluslararası geniş pazar olanakları sunmaktadır. Bu 
gelişmeler farklı pazarlarda iş olanağı yaratırken, tedarik zinciri de değişen koşullara uygun 
olarak değişmekte ve gelişmektedir.  

 
Makalemizde E-SCM uygulamaları ve Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta e-iş uygulayan 
işletmelerin e-scm konusunda karışlaştığı sorunlar üzerinde durulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: E-SCM, E-iş, Küreselleşme, 
 

THE PROBLEMS THAT E-SCM AND E-BUSİNESS FACE TODAY 
 
Abstract 
 
The rapid advances in globalism and technology in the work place have opened up new job 
opportunities:  Comunication technology has specially opened up a wider international 
market for business. Which those advances open up new job opportunities in diferent markets 
occur and their expectations differ. Therefore regulates SCM is changine and expanding 
accordingly. 
 
In this article the problems faced by businesses using the E-SCM methods in Turkey end 
Nord Cyprus have been discussed. 
 
Key Words: E-SCM (Supply Chain Management), E-business, Globalism 
 
1. GİRİŞ 

 
Çağdaş yaşam sürekli değişim ve gelişim anlamına gelmektedir.  Bu değişim ve gelişimi 
yaşamın her alanında izlemekteyiz. Özellikle iş yaşamı çağın gereklerine ayak uydurmanın en 
yoğun yaşandığı ortamı sunmaktadır. Bu ortam teknolojik değişimin yoğun olarak yaratıldığı 
ve uygulandığı ortamdır. 
 

                                                 
1 Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs. dr.gursoycy@gmail.com  
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İş yaşamındaki gelişmeler işletmelerin sadece yazılım ve donanımlarını değişimini değil 
organizasyon yapısının da değişmesini gerektirmektedir. Organizasyon yapısındaki 
değişiklikler, tüm birimlerde görülmektedir. 
 
İşletmelerin Talep Zinciri Yönetimleri de sürekli değişip gelişmektedir. Bu süreç özellikle 
işletmelerin elektronik ortamda iş yapmaya yönelmeleri sonucu daha da yoğunlaşmıştır. 
Değişim yeni fırsatlar yaratırken sorunlara da neden olabilmektedir.  
 
Çalışmamızda e-iş uygulayan işletmelerin karşılaştığı sorunlar ve Türkiye ve Kıbrıs’ta e-iş 
uygulayan işletme yöneticilerinin sorunlar konusundaki düşüncelerini belirlemeye yönelik 
araştırma yer almaktadır.  
 
 
2. TALEP ZİNCİRİ YÖNETİMİ (SCM-SUPPLY CHAİN MANAGEMENT)) 
 
Talep zincirleri, tedarikçimizin tedarikçisinden, müşterimizin müşterisine kadar yürütülen her 
kademedeki iş süreçlerinin ve iş değerlerinin en iyi şekilde planlanmasıyla ilgili, 
organizasyonların iş ortaklarıyla sürdürdükleri ilişkiler ağıdır (Eicepower, 2007). Talep 
zinciri yönetimini de ürün hammaddesinin sağlanmasından, son müşteriye kadar olan tasarım, 
üretim, dağıtım ve depolama gibi bütün iş süreçlerinin birleştirilerek uygulandığı stratejik bir 
yaklaşım olarak tanımlanabilir. 
 
 Yeni ekonomideki rekabet koşulları sonucunda e-işletmeler tedarik ve dağıtım kanallarını 
yeniden yapılandırarak, ürünlerini müşterilere daha hızlı ve etkili şekilde ulaştırabilecekleri 
yeni yollar bulmaya çalışmaktadırlar. Bu yapılanma sürecinde iş kavramlarını ve internet 
teknolojilerini kullanarak yüksek düzeyde verim elde etmek mümkün olmaktadır (Ulieru, 
2002: 538). 
 
Talep zinciri ideal olarak, tek bir şirket gibi etkili ve verimli şekilde faaliyet gösteren birkaç 
işletmenin birleşmesinden meydana gelmiştir. Talep zincirinin parçası olan bu işletmelerin 
arasında iş akışı (bilgi, malzeme ve finans akışları) bulunmaktadır.  
 
Malzeme akışlarında tedarikçilerden müşterilere doğru fiziksel ürünlerin zincir boyunca akışı 
söz konusudur. Bilgi akışları talep tahminleri, siparişler ve ulaştırma raporlarından 
oluşmaktadır. Finans akışları ise ödeme sistemlerine göre kredi kartı bilgilerini, kredi 
koşullarını, ödeme planlarını içermektedir  (Özgener, 2004). 
 
2.1. Talep Zinciri Planlaması 

 
Talep zinciri planlama süreci talep tahminleri, stok simülasyonu, dağıtım, taşıma, üretim 
planlaması ve programlaması gibi konuların üzerinde yoğunlaşmaktadır. Planlama yapmak 
üzere geliştirilen yazılımlar tahminlerin verimini arttırmak, en uygun üretim planlarını 
oluşturmak, stok maliyetlerini azaltmak, sipariş sürelerini kısaltmak, taşıma maliyetlerini 
düşürmek ve müşteri hizmetlerini geliştirmek için tasarlanmışlardır  (Jorgensen, 2001:52).                               
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İleri programlama ve üretim planlama programları kişisel müşteri siparişlerine dayanan bütün 
üretim ve Talep faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlar. Talep planlama programları büyük 
kuruluşların bütün birimlerine ilişkin talep tahminlerinin birleştirilmesi için kullanılır. Talep 
planlama programları pek çok istatistik araçlarını ve iş tahmin tekniklerini bir arada 
kullanmamıza olanak sağlamaktadır  (Tulga, 2002). 
 
Dağıtım planlaması fonksiyonları lojistik yöneticileri için yürütme planları oluşturmaktadır. 
Dağıtım planlaması, tam anlamıyla bir Talep zinciri modeli oluşturabilmek ve siparişleri 
tamamlayabilmek için, talep ve üretim planlama sistemleriyle entegre bir biçimde 
çalışmalıdır.  
 
Taşıma planlaması, hammadde, malzeme ve nihai ürünlerin programa uygun olarak doğru 
zamanda, doğru yerde ve en düşük maliyetle ulaştırılabilmesini sağlamak için kaynak ayrımı 
ve yönetimini yapmamızı sağlayan bir süreçtir  (Fontanella, 2004). 
 
Bu hammadde, malzeme ve nihai ürünlerin şirket içi ve şirket dışı taşıma faaliyetlerini içerir. 
Bu planlama sürecinde yükleme alanları, taşıma araçlarının uygunluğu ve en iyi taşıma 
yollarının karışımı gibi çeşitli taşıma metotları karşılaştırılarak değerlendirilir.  
 
Bu tip Talep zinciri planlaması faaliyetleri yöneticilerin, belli bir zaman diliminde ne kadar 
ürün üretileceği, ne düzeyde hammadde ve nihai ürünün stoklarda bulundurulacağı, nihai 
ürünlerin nerelerde depolanacağı ve ürünleri yerlerine ulaştırılması için hangi taşıma 
yöntemlerinin kullanılacağı gibi konularda daha iyi kararlar almalarını sağlamaktadır.  
 
Ayrıca bütün bu planlama sistemlerinin birbirleriyle sıkı bir şekilde entegrasyon içinde 
bulunması, Talep zinciri sistemlerimizin değişikliklilere kolay bir şekilde cevap verebilmesi 
için esnek bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Müşterilerimizden gelen istemler sonucu 
çok kısa bir süre içinde ürün miktarı, ürünün rengi gibi siparişinin bir kısmını değiştirmek 
bütün işletme faaliyetlerini etkileyebilir. 
 
Yeni malzemeler tedarik etmek gerekebilir, bu da bizim tedarikçilerimizi etkileyebilir, yeni 
ürünlerin taşımaya yetecek kadar taşıma aracı gerekebilir. Bütün bu işlemlerin 
değişikliklerden en düşük düzeyde etkilenmelerini sağlamak için sistemlerin çok iyi entegre 
olmuş olması gerekmektedir. Genel bir planımız ve bilgi kaynağımız olmadan, departmanlar 
birbirlerinin planlarından haberdar olamazlar ve bu da faaliyetlerimizi etkin bir biçimde 
düzenleyebilmemizi olanaksız kılar (Karagöz, 2004).   
 
2.2. Tedarik Zincirinin Sonuçlandırılması (Supply Chain Execution) 
 
SCM’de planlama yapmak ve stok düzeylerinin yönetimi üzerinde yoğunlaşmak yeterli 
değildir. Tedarik zincirini, müşterilerin belirli, değer katılmış ürünler ve servislere olan 
ihtiyaçlarını zamanında, etkili ve düşük maliyetli olarak sonuçlandırmamıza yardım edecek 
şekilde oluşturmamız gerekir. Planlama yaparak tedarik ve üretim süreçlerinde yapılan verim 
artışları sonucunda maliyetlerin düşmesini müşterilere daha iyi hizmet sunarak 
yansıtamazsak, bu onlar için yeteri kadar tatmin edici olmayacaktır.  
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Bugün şirketler tedarik zincirlerini koordine edebilmek için daha fazla, sonuca ulaştırabilecek 
bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle şirketler tedarik zincirini sonuçlandırma 
uygulamalarına yönelmişlerdir. Ayrıca şirketler kendi içlerinde verimliliklerini 
arttırdıklarından artık Tedarik zincirindeki diğer ortaklarıyla olan ilişkilerini de daha verimli 
hale getirmek istemektedirler.  
 
Tedarik zincirinin tamamlanması için kullanılan uygulamaların talep edilmesinin bir diğer 
nedeni de şirketlerin kullandıkları planlama uygulamalarının ideali hedeflemesidir. 
Sonuçlandırma uygulamaları da şirketin tedarik zinciri planlarını, gerçek dünyaya 
uydurabilmelerini sağlayan bilgiyi elde etmelerini sağlamaktadır. 
 
 Sonuçlandırma uygulamalarının odak noktası depoların etkili bir biçimde yönetimi, taşıma 
faaliyetleri ve gerektiğinde diğer planlama sistemleri ve kurumsal yazılım uygulamalarıyla 
entegrasyonudur. Tedarik zincirini sonuçlandırabilmek için kullanılan uygulamalar sipariş 
planlama, üretim, yeniden doldurma ve dağıtım faaliyetlerini içermektedir (Kalakota, 1999: 
57-60).  
 
Yükselen müşteri beklentileri ve kısalan tamamlama tarihleri, yapay sınırları ortadan kaldıran 
ve sonuçlandırmayla planlamayı birbirine bağlayan etkili sonuçlandırma planlamasını çok 
önemli bir hale getirmektedir. Bu nedenle yapılan sipariş planlamalarının amacı, müşterilerin 
istediği servis düzeyini sağlayan taşıma ve üretim sınırlarını planlayabilmektir.  
 
Bunun anlamı, uygulanabilir bir plan oluşturabilmek için tamamlama planlamasında Tedarik 
zincirinin bütün elemanlarının sınırlarını birlikte düşünerek ele almamız gerektiğidir. Sipariş 
planlamasını bütün faktörlerin sınırlarını dikkate alarak oluşturduktan sonra üretim konusunu 
incelemek gerekmektedir. Nihai ürün için yapılan ana üretim programlarından başlamak 
üzere, çıkacak olan her ürün için ne zaman,  nerede, ne kadar çeşitlilikte alt montaj ve bileşen 
gerektiğini bulmamızı sağlayan üretim kaynak planlaması sistemlerini oluşturmamız gerekir. 
Çünkü çoğu zaman son montajın zamanlaması genellikle alt montajlar için üretim planlarının 
oluşturulmasını sağlar. 
 
Üretim süreçleri ayrıca montaj hatlarında bekleyen stokları en düşük seviyeye indirmek için 
bileşenleri yeniden doldurma stratejilerini içerir. Depoların yeniden doldurulması, 
müşterilerin artık stoksuz kalma durumlarına toleransları olmadığını göz önüne alarak 
zamanında uygulanmalıdır  (Kleijnen and Smits: 2003: 507). 
 
Üretim ve depoların yeniden doldurulması süreçleri tamamlandıktan sonra dağıtım yönetimi 
konusu ele alınmalıdır. Ürünler bir kere üretildikten veya yerinden alındıktan sonra gerekli 
olan yerlere dağıtılmaları gerekir. Dağıtım yönetimi, üretilen ürünlerin son tüketim için 
üreticilerden dağıtım merkezlerine gönderilmesini ele alan tüm süreçle ilgilenmektedir. 
Dağıtım yönetimi, taşıma planlaması ve programlamasıyla entegre edilerek geliştirilmiştir. Bu 
entegre sistem sayesinde gönderilen ürünlerin taşıma sistemi içinde nerede olduğu her an 
müşteriler tarafından takip edilebilmektedir. Dağıtım, kullanıcılara nakliye, gönderilen malı 
izleyebilme ve ulaştırma bilgilerine kolay ulaşabilme avantajlarını getirmektedir. 
 
3.  TEDARİK  ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ENTEGRASYONUN ÖNEMİ 
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Eskiden Tedarik zincirleri, işletme, mağaza ve dağıtım düzeylerinde ayrı ayrı oluşturulmuş 
sistemlerden oluşmaktaydı. Bu uygulamaların ilk örneklerini oluşturan sistemler ana 
bilgisayarın bulunduğu merkez tarafından kontrol edilmekteydi. 
 
 Bu sistemler uzun yıllar süren çalışmalar ve yüklü yatırımlar sonucunda kuruluşların iç 
yapılarına uydurularak oluşturulan veya 3. kişiler tarafından lisansı alınarak kurulan 
sistemlerdi. Fakat işletmenin işlerinde çeşitlenen ve değişen işlemleri desteklemeye veya 
değişen teknolojilere etkili bir şekilde cevap vermeye yetecek kadar esnekliğe sahip 
değildiler. 
 
 Bu uygulamalar hedef olarak Tedarik zincirindeki belirli seviyeleri seçmekte ve bilginin 
dağılımının etkili bir biçimde gerçekleşmesini sağlayan entegrasyondan tam olarak 
yararlanılabilmesine olanak tanımlamaktaydı (Btvizyon, 2003). 
 
Bugün, bu durum daha iyi e-iş araçlarının oluşmasıyla değişmeye başlamıştır. SAP I2 
Technologies gibi şirketler artık entegrasyona uyumlu sistemler oluşturmak için çözümler 
sunmaktadır. Uzmanlar tarafından oluşturulan bu çözümler büyük hacimli işlemlerle başa 
çıkmamızı sağlayabilen, yüksek düzeyde güvenilirliğe sahip ve kısa sürede veriyi elde edip 
analiz etme ve bilgiyi kuruluşun coğrafik olarak dağılmış bölümleri arasında 
dağıtabileceğimiz sistemler oluşturabilmemizi sağlamaktadır. Dahası bu çözümler, taşıma 
planlama ve e-ticaretin yaygınlaştırılması gibi küresel iş anlayışının gereklerini yerine 
getirebilmemizi desteklemektedir. 
 
4.     E-İŞ VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 
 
Tedarikçilerle, satıcılarla ve dağıtıcılarla şebekeleri bulunan şirketlerin, bilgiyi dağıtabileceği 
ve karşılıklı olarak çift taraflı iletişimi sağlayabilecekleri hızlı, etkili bir yola ihtiyaçları 
vardır. Bu yolu özelleştirilmiş extranet (internet) siteleri, web sunucuları ve grup yazılımları 
(e-posta destekli işbirliği yazılımları) gibi teknolojileri kullanarak sağlayabilirler. İşe, 
seçtiğimiz ortaklar, tedarikçiler ve müşteriler için web-destekli görünürlük sağlayarak ve 
Tedarik zincirini şirketin diğer süreçlerine entegre ederek başlanabilir. 
 
Bu tip e-iş destekli tedarik zinciri yönetimi çözümleri kullanarak stok bulundurmaktan dolayı 
oluşan işletim maliyetlerimizi azaltıp, uygun stok düzeyi ile de müşteri tatmini geliştirilebilir. 
Bu sayede müşteriler için önerileri devamlı taze tutarak, pazaryeri trendlerine ve 
değişimlerine uyum sağlanabilmektedir. Ayrıca daha iyi veri entegrasyonu, daha az sipariş 
girme hatası, daha az tekrarlanan işler ve daha hızlı iletişim sayesinde verimlilik de 
yükseltilebilmektedir (IBM, 2004).  
 
Bir firmanın pazarlama kampanyası gibi basit bir uygulama, bir ürün için bir yığın siparişe ve 
Tedarik zinciri içerisinde birçok kopmaya neden olmaktadır. Bu kopmalar satın almanın 
gerekli parçaları tedarik etmedeki yetersizliğiyle başlayarak, müşterinin tatminsizliği ile 
sonuçlanabilmektedir.  
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Unutulmaması gereken nokta ise tedarik zincirinin en zayıf halkası kadar güçlü olduğudur. 
Tedarik zinciri yönetiminde firmalar az stokla çalıştıklarından, zincirdeki bir bağın kopması 
ya da aksaması durumunda siparişlerin karşılanamaması durumuyla ortaya çıkacaktır.  
 
Birden fazla işletmenin yer aldığı, kompleks Tedarik zincirleri, performansı artırmak için bir 
takım araçlara ihtiyaç duymaktadır. Bu aralıkta belirsizlik çok daha azdır ve talep çoğu kez 
müşteri siparişleridir. Bu zaman aralığında alınan operasyonel kararlara makine tahsisi, iş 
emirlerinin önceliklerinin belirlenmesi örnek olarak verilebilmektedir  (Cemalcılar, 1998: 
197).  
 
Orta vadede ise talep daha çok tahmine dayalı olduğundan belirsizlik daha fazladır. Hangi 
ürünlerin hangi fabrikada üretileceği, ne kadar emniyet stoku tutulacağı, kapasite yüklerinin 
aşırı yüklemeye meydan vermeden talebi karşılayacak şekilde dağıtımı gibi kararlar bu 
aşamada alınmaktadır. Uzun vadeli planları içeren kararlar tedarik zinciri alt yapısının 
planlanmasını ve Tedarik zincirinin operasyonel olması için gerekli esasların geliştirilmesini 
içerir. Altyapıya örnek olarak fabrika inşa edilmesi, kapasite artırımı ve dağıtım kanallarının 
yapısının belirlenmesi gösterilebilir. Bu kararların alınırken, mümkün olduğunca ileriye 
bakıldığından belirsizlik çok fazladır. Tahminler kullanılır, hatta henüz tamamlanmamış olası 
ürünler için bile tahminler yapılabilmektedir  (Atlaş, 2004/a).  
 
Karar Destek Sistemleri (KDS) karar vermeyi kolaylaştırmak ve daha etkili hale getirmek için 
tasarlanan değişik model, simülasyon ve uygulamaları kapsamı içinde bulunduran 
sistemlerdir.  Bu sistemler ticari kuruluşun veri tabanından elde edilen bilgileri, veriler 
arasındaki ilişkileri gösteren, farklı faaliyet ortamlarının benzerini oluşturan (yani araç 
rotalarının belirlenmesi ve programlanması), belirsizlik durumlarını çerçeveye dahil eden 
uygulamalardır. Karar Destek Sistemleri bir analiz sunmakta ve bu analize dayanarak da bir 
karar tavsiyesinde bulunmaktadır  (Cross, 2000: 36). 
 
Bir karar destek sisteminin en kritik bileşeninin sistemi besleyen verilerin kalitesi olduğunu 
söyleyebiliriz. Karar destek sistemleri firma dahilinde ve haricinde bulunan ortama ait 
verilere ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden doğru verilere sahip olmak karar destek sistemi 
planlama, uygulama ve kontrolünde önemli bir ilk aşamayı oluşturmaktadır. Ayrıca veri 
analizi sunabilmek için modellere ihtiyaç duyulmaktadır.  
 
Yapay zeka araçları, karar analiz taslaklarını, tahmin, simülasyon ve lineer programlama 
modellerini kapsayan karar destek sistemlerine dahil edilebilir. Bunlar, alternatif ulaşım 
seçeneklerinin değerlendirilmesi, depo yerinin belirlenmesi ve envanter seviyelerinin 
ayarlanması gibi çok çeşitli lojistikle alakalı kararların verilmesinde  yardımcı olması için 
kullanılabilmektedirler.  
 
Modellendirme tüm sistemin sembolik bir maketini geliştirme süreci olarak tanımlanabilir. İyi 
bir model gerçek dünyayı kusursuz bir biçimde temsil etmeli ve yönetim için de yararlı 
olmalıdır. Modellerin amaçları gerçek bir durumun taklidini yapmak ve bu taklit üzerinde bir 
değişiklik yaparak gerçekte nelerin olabileceğini görmek olarak ifade edilebilir. İyi bir model 
yönetimsel karar verme sürecinin yerini almaktan çok onu destekler nitelikte olmalıdır 
(Souza, 2004). 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 36           Mayıs – Haziran 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 
 

7 
 

 
Değişik seviyelerde yapılan tüm bu planlamalar tedarik zincirine komple bakmayı gerektirir. 
Kararlar gerçek zaman ve gerçek hayattaki kısıtlara dayanmalıdır. Bu da ancak Tedarik 
zincirinin sadece bir parçasına yönlendiren bir araçtan ziyade, senkronize tedarik zinciri 
yönetim aracı ile mümkündür. Günümüzde karar destek sistemlerinin potansiyel katkıları 
daha çok belirginleştiğinden ve maliyetlerinin düşmeye devam etmesinin ardından bu 
sistemlerin kullanımı yaygınlaşmaktadır.  
 
5. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (SUPPLY CHAİN MANAGEMENT) 
KONUSUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
Tedarik zinciri yönetimi, tedarikçiden-son müşteriye kadar olan süreçteki tüm akışların 
yönetimi olarak tanımlanabilir.  SCM sisteminde mevcut durumu belirlemek için takip 
edilecek metodolojinin belirlenmesi konusunda çözümlenmesi gereken sorunlar:  
 

• SCM hedefleri ile şirket genel stratejik hedefler  ile ilgili sorunlar.   
 
• İşletme ve SCM örgüt yapısının yeniden oluşturulması sorunu.  
 
• SCM yeni yazılım ve donanım gereksinimi sorunu. (Theciostore: 2004)  
 
• SCM ile ilgili araştırma çalışmaları sorunu.  
 
• SCM potansiyelini kullanım sorunları (Humphrey, 2004).  
 
• Tek bir performans ölçüsü her şeye uymamaktadır. 
 
• Tedarik zincirindeki engeller, süratle değişen teknoloji sorunu,  
 
• Örgüt içinde personelin kararlara karşı çıkma, 
 
• Artan müşteri istekleri,  
 
• Kısalan teslimat süreleri, 
 
• Rekabet sorunu  (Atlaş, 2004/b).  

 
 
Günümüzde müşteri merkezli yapılanma, rekabet edebilecek bir yapının temel taşı olarak 
görülmektedir. Müşteri merkezli bir tedarik zinciri oluştururken göz önüne alınacak çeşitli 
noktalar vardır: 
 

• Zaman pazarlamada en önemli etkendir. Müşteri beklentilerini tam ve istenilen 
zamanda gerçekleştirmek işletmelere rakipleri karşısında büyük avantaj 
sağlamaktadır. İşyerleri, müşterileri beklentilerini şirkete uygun olan yer ve zamanda 
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değil, istenen zamanda istendiği şekilde yerine getirmekle yükümlüdürler (Amsoftrd, 
2004).  
 
• Sipariş alımı müşteri ihtiyacının sadece bir bölümüdür. Şirketler kesintisiz 
tedarik için gerekli olan müşteri ihtiyaçlarına ve etkinliğine yönelik bilgi sağlama 
konusunda sorunlarla karşılaşmaktadırlar.  
 
• Maliyet önemli bir etmendir. Son ürünün maliyetini azaltmak için şirketler iç 
harcamalarını en aza indirme sorunu ile karşı karşıyadırlar.  
 
• Tasarım sürecinin kısaltma sorununu çözümlemek çok önemlidir, çünkü bu 
müşterinin ihtiyacına yanıt verebilme süresini de azaltacaktır.(Cisco, 2004)  

 
6.   TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS’TA E- İŞLETMELERİN SCM İLE İLGİLİ 
KARŞILAŞILAN SORUNLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 
 
6.1.  Araştırmanın Amacı  
 
Çalışmamızda, yeni iş anlayışının bir sonucu olan e-iş ve e-iş uygulamalarından SCM 
konusunda karşılaşılan sorunlar, Türkiye ve Kıbrıs’ta (Kuzey Kıbrıs) e-iş yapan işletmelerin 
SCM sorunlarına yönelik benzerlikler ve farklılıklarını belirlemek amaçlanmaktadır.  
            
6.2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 
 
Araştırma, Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs’ta e-iş uygulayan toplam 71 kuruluşu 
kapsamaktadır. Türkiye’de e-iş yapan işletmelerin Microsoft intel bünyesinde oluşturdukları 
e-clup üyesi 42  kuruluşun 29 tanesinden, Kuzey Kıbrıs’ta ise Comtech (KKTC NET)  servis 
sağlayıcı üzerinden işlem yapan 31 kuruluşun 28 tanesinden cevap alınmıştır. Anketin 
Türkiye’deki geri dönüşüm oranı %69.0 ve Kuzey Kıbrıs’ta geri dönüşüm oranı %90.3  
olarak gerçekleşmiştir. (Tablo:1) 
 
Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluşların fiziki adresi, e-posta adresi, fax ve telefon 
numaraları internetteki arama motorlarından saptanmıştır. Kuzey Kıbrıs’ta ise Comtech 
(KKTC NET) servis sağlayıcı kuruluş kanalı ile e-iş uygulayan 31 kuruluşla iletişim 
sağlanmıştır. 
 
Araştırmadan elde edilen sonuçlarda, ulaşılan kuruluş sayısının ana kütleyi temsil yeteneği 
bakımından anlamlı sonuçlar verdiği düşünülmektedir. 
 
Araştırmamızda birinci derecede veri toplama yöntemlerinden olan anket yöntemi 
kullanılmıştır. Anket soruları yerli, yabancı kaynaklar ve internet kaynakları taranarak 
hazırlanmış. Soruların yazımında anlaşılır ve yalın bir dil kullanılmıştır. 
 
 Araştırmada bilgilere direkt olarak ulaşmak için genelde kuruluşların üst düzey yöneticileri 
ile görüşülmüştür 
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6.3.  Kullanılan İstatistik Analizler  
 
Anket formu aracılığı ile elde etmiş olduğumuz bilgiler “SPSS for Windows 11.00” istatistik 
paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarının ne ölçüde güvenilir olduğunun 
belirlenmesi için güvenirlik analizi yapılmıştır. Araştırmamızda Türkiye ve Kıbrıs’taki e-iş 
yöneticilerine yöneltilen sorular, yargıların ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmış 
ayrıca araştırma yapılan iki gruba ait değişkenlerin birbirleri ile olan ilişkilerinin 
hesaplanmasında da t-testi analiz yönteminden yararlanılmıştır.  
 
Bu analiz yöntemini seçmemizin nedeni örnek kütlenin 30’un altında, olması normal dağılım 
sergilemesi, iki farklı evrenden gelmesi ve birbirinden bağımsız gruplar olmasıdır (Altınışık, 
2002:158-162). T-testi sayesinde öncelikle bağımsız iki grup arasında varyans farkı olup 
olmadığını test edilmiştir. Bu amaçla SPSS 11.00 Levene Testinden yararlanılmıştır. 
 
Birinci kademede Levene testinden aldığımız test sonuçlarından varyansların eşit olup 
olmadığına baktık ikinci kademe sonuca göre varyansların eşit olması durumu (equal 
variances assumed) satırlarındaki t değerine ait significance(2-tailed) değerine bakarak yorum 
yaptık. SPSS 11.00 programında %5 anlamlılık düzeyi kullanılmıştır.  
 
T-testi sonuçlarının yorumlanmasında hesaplanan t değerine karşılık gelen anlamlılık seviyesi 
için 0.05’den küçük olması halinde iki grup arasında incelenen özellik açısından anlamlı fark 
vardır yorumu yapılmıştır. Aksi halde iki grup arasında anlamlı bir fark yoktur kanaatine 
vardık. 
 
Anket formu ile elde edilen verilerin ne derece güvenilir olduğunu ölçmek için SPSS 11.00 
istatistik analiz programından yararlanarak Cronbach Alpha değeri hesaplanmıştır. Cronbach 
Alpha değeri Türkiye’deki anket çalışması için 0.8514, Kuzey Kıbrıs için ise 0.8546 olarak 
belirlenmiştir. Alpha değeri tam güvenirlik olarak nitelenen 1 değerine oldukça yakın 
olduğundan anketin güvenilir olduğunu söylemek mümkündür. (Tablo: 2) 
 
 
6.4. Araştırmaya Ait Bulguların Değerlendirilmesi  
 
 Araştırmanın bu bölümünde anket çalışmasından elde ettiğimiz bulgular ve bu bulguların 
SPSS 11.00 paket programı ile analizinden elde ettiğimiz sonuçların yorumlamasına yer 
verilmiştir.  Yorumlar iki ülke verilerinin ortalama, standart sapma, t ve p değerleri verilerek 
yapılmıştır. (Tablo:3) 
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Tablo 1: Anket  Uygulanan İşletmelerde  Görev Yapan Yönetici Sayıları  

 

 

 

 

 
Tablo 2: Anket  Uygulanan İşletme ve Eğitim kuruluşları Cronbach's Alpha değerleri.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sıra Görev Görevli 
Sayısı 

Verilen 
Anket 
Sayısı 

Değerlendirile
n 

Anket  Sayısı 

1 Türkiye 42 42 29 

2 Kıbrıs 31 31 28 

Toplam  73 73 57 

Sıra Alan Cronbach's Alpha 

1 Türkiye 0.8514 

2 Kıbrıs 0.8546 
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Tablo 3:  Türkiye ve Kıbrıs’ta e-işletmelerde SCM sorunları 
 

Değişkenler Yer Ortala 
Değer 

Stnd. 
Sapm 

t P Yorum 

E-iş uygulamaları ile SCM 
daha etkin hale gelmektedir 

Türkiye 1,5517 ,23186 ,001 ,083 Görüş 
farkı yok Kıbrıs 1,1739 ,21194 

SCM Sürekli bilgi sağlama-
paylaşma.değerlendirme  
gerektirmektedir. 

Türkiye 1,1379 ,07333 ,000 ,043 Görüş 
farkı var Kıbrıs 1,0000 ,06517 

SCM işletme ve tadarikçiler  
Arasında  
entegrasyon  gerektirmektedir 

Türkiye 1,1724 ,15473 ,032 ,296 Görüş 
farkı var Kıbrıs 1,3478 ,16512 

SCM uzman personel 
gerektirmektedir. 

Türkiye 1,6897 ,25785 ,064 0,31 Görüş 
farkı yok Kıbrıs 2,2609 ,27419 

SCM’de finansman sorunları 
yaşanmaktadır. 

Türkiye 1,3448 ,16888 ,022 ,455 Görüş 
farkı var Kıbrıs 1,4783 ,17683 

SCM 24 saat kesintisiz devam 
etmektedir. 

Türkiye 2,4138 ,33035 ,103 ,268 Görüş 
farkı yok Kıbrıs 2,0435 ,32599 

SCM tedarik konusunda 
rekabeti artırmaktadır. 

Türkiye 1,6207 ,21738 ,973 ,956 Görüş 
farkı yok Kıbrıs 1,6087 ,21762 

SCM’nin başarısı  Üretim 
girdileri ve maliyetlerini 
etkilemektedir. 

Türkiye 2,7241 ,42058 ,771 ,707 Görüş 
farkı yok Kıbrıs 2,5652 ,42034 

Elektronik kataloglar 
sayesinde SCM işlemleri daha 
etkin hale gelmektedir. 

Türkiye 1,6552 ,20906 ,347 ,213 Görüş 
farkı yok Kıbrıs 1,3913 ,20753 

E-iş SCM için uzman, kaliteli 
işgücü ihtiyacını artmıştır. 

Türkiye 1,3793 ,23040 ,189 ,242 Görüş 
farkı yok Kıbrıs 1,6522 ,23078 

Veri madenciliği SCM’de 
başarı için çok önemlidir. 

Türkiye 2,2759 ,31040 ,498 ,378 Görüş 
farkı yok Kıbrıs 2,0000 ,31137 

E-iş, SCM işletmelerinde 
stoklama maliyetlerini 
azaltmaktadır. azalmıştır. 

Türkiye 2,2069 ,37055 ,695 ,929 Görüş 
farkı yok Kıbrıs 2,1739 ,36910 

E-SCM sürekli teknoloji ve 
yazılım gerektirir. 

Türkiye 1,5862 ,20696 ,173 ,463 Görüş 
farkı yok Kıbrıs 1,7391 ,21464 
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7.   SONUÇ  
 
Araştırma sonucunda Türkiye ve Kıbrıs’tan  anketimizi yanıtlayan işletme yöneticileri 
arasında SCM konusunda genel olarak benzer düşünceleri taşıdıkları görülmektedir. İki ülke 
işletme yöneticilerinin farklı düşünce taşıdıkları maddeler ise: 
 
2. sırada yer alan “SCM Sürekli bilgi sağlama-paylaşma değerlendirme gerektirmektedir.” 
 
3. sırada yer alan “SCM işletme ve tedarikçiler arasında entegrasyon  gerektirmektedir”  
Yönündeki düşüncelere Türkiye’den anketimizi yanıtlayan işletme yöneticileri daha yoğun 
katılmaktadırlar 
 
5. sırada yer alan “SCM’de finansman sorunları yaşanmaktadır.” Yönündeki düşünceye ise 
Kıbrıs’tan  anketimizi yanıtlayan işletme yöneticileri daha yoğun katılmaktadırlar 
 
Düşünce farklılığının nedenleri: 
 
İki ülke ticari hacmindeki farklılıklar ,  Türkiye’nin ticaret hacmi ticari mal ve hizmet 
çeşitlilkiğine karşın, Kıbrıs’ın ticaret hacmi ve çeşitliliğinin kısıtlı olması, 
 
Kıbrıs’ın küçük bir ada ülkesi olması: Üretimin düşük olması ve  taşımacılık sorunlarının 
yaşanması, buna karşılık Türkiye’nin üretim ve taşımacılık konusunda çok geniş olanaklara 
sahip olması, 
 
Türkiye’de büyük işletmeler üretim sektöründe önemli rol oynarken, Kıbrıs’ta işletmelerin 
KOBİ niteliğinde olması. (Genelde küçük işletmeler) 
 
Türkiye’de yöetimlerin profesyonelleşmesine karşın, Kıbrıs’ta genellikle aile işletmeleri 
yaygın olması ve yönetimin aile bireylerinden oluşması nedeniyle riske girmekten kaçınma 
eğiliminin yaygın olması . 
 
Kıbrıs sorununun çözümlenmemesi nedeniyle KKTC’ye yönelik uluslar arası izolasyon 
politikasının devam etmesi. 
 
Türkiye’de teknolojik yeniliklerin hızla yaygınlaşmasına karşın, Kıbrıs’ın finansman 
sorunları nedeniyle yeni teknolojilerin iş yaşamında kullanımında sorunlar yaşanması. 
 
İletişim teknolojilerinin ada ülkesi olmaktan kaynaklanan sorunların özellikle e-iş 
uygulamalarının yaygınlaşmasını engellediği görülmektedir. 
 
8.  ÖNERİLER 
 
Türkiye’de, pazar ekonomisinin yaygınlaşması ve özellikle AB üyelik sürecinin başlaması ile 
ekonomideki gelişmeler iç ve dış yatırımları artırmaktadır.  
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İşletme yöneticilerinin özellikle üzerinde durdukları bilgi sağlama ve paylaşma iletişim 
teknolojilerine dayanan e-iş ve küresel pazarlama anlayışında çok önemli bir yere sahiptir. Bu 
nedenle bilgi sağlama ve bilgiyi ticari potansiyele dönüştürecek  bilgi paylaşımına önem 
verilmesi gerekmektedir. 
 
Yine Türkiye’deki işletme yöneticilerinin  işletme ve tedarikçiler arasında entegrasyonun 
gerekli olduğu yönündeki düşünceleri de küresel pazarlama anlayışının müşteriye  tam, 
zamanında ve yerinde  ürün sunma hedefi için çok büyük öneme sahiptir. 
 
Ticari işlemlerin elektronik ortama taşınması, iş yaşamını ulusal sınırlardan, uluslararası 
ortama taşımıştır. Bu ortamda başarı için: 
 
E-işin gerektirdiği yeni teknolojilerin iş alanında kullanımına önem verilmeli. Gerekli olan 
yazılım ve donanım zamanında sağlanmalıdır. 
 
SCM birimi elektronik ortama taşınmalı, daha etkin ve verimli çalışması için organize 
edilmelidir. 
 
Personel yeni iş koşullarına uygun olmalıdır. 
 
Tedarikçilerle iş birliği ve entegrasyon  sağlanmalıdır. 
 
Devlet küresel pazarda işletmelerin başarılı olması için teşvik sağlamalıdır. 
 
Taşımacılık alanında işbirliği veya ortaklıklara gidilerek doğabilecek sorunlar önlenmelidir. 
 
Uluslar arası pazarda başarıyı artırmak için uluslararası ortaklıklara önem verilmelidir. 
 
Ülke içerisinde siyasi ve ekonomik  istikrar korunmalıdır 
 
Kıbrıs sorununun çözümlenmemesi kısa bir süre içinde ticari problemlerin çözümünü 
olanaksız kılmaktadır. Bu nedenle öncelikle Kıbrıs sorununun çözümlenmesine yönelik 
girişimler artırılmalıdır. Bu süreçte ekonomik koşulların düzeltilmesi ve e-işin yarattığı ticari 
fırsatlardan yararlanabilmek amacı ile Türkiye’deki işletmelerle işbirliğine gidilmelidir. 
 
Özellikle tedarik, üretim ve pazarlama konusundaki sorunları aşmak için Türkiye’deki 
işletmelerle işbirliğine gidilirken, çok uluslu işletmelerin Kıbrıs’a yatırım yapmasına yönelik 
çalışmalar yaparak, KKTC üzerindeki izolasyonların kaldırılması konusunda bu işletmelerin 
uluslararası politikadaki gücünden yararlanılmalıdır.  
 
Küreselleşmenin sunduğu ticari fırsatlar ülkeler arasındaki ticaret hacmini tahminlerin 
üzerinde boyutlara taşımıştır. Bu olanaklardan en üst düzeyde yararlanmak için Türkiye ve 
Kıbrıs’taki işletmelerin organizasyon yapılarında gerekli değişimi, ülke yönetimleri de gerekli 
yasal düzenlemeleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 
 
KAYNAKÇA 
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TOPRAK DARBUKADA MISIRLI AHMET TEKNİĞİ VE İCRA ANALİZİ* 

                  
      Dr. Esra KARAOL∗∗  Doç. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ∗∗∗ 

 
ÖZ 
Kökleri antik çağlara kadar dayandırılmasına, günümüze kadar Türk ve dünya müziklerinin tarihsel 
sürecinde önemli rolü olmasına rağmen, darbuka ve icrası müzikoloji çalışmalarında kapsamlı ele 
alınmamıştır. Müzikal tekniğin ustadan çırağa sözlü aktarım ve görsel öğrenim geleneği ile iletilmiş 
olduğu tespit edilmiştir. Toprak darbuka çalgısı üzerinde şekillenen, darbuka icracısı Mısırlı 
Ahmet’in geliştirdiği tekniğin icra bağlamında analiz edildiği kısımlar vurgulanmaktadır. Tarihsel 
süreç içerisindeki kültürel değişimler ve uygarlıkların gelişmesine paralel olarak, çalgının ortaya 
çıkış süreci değişim göstermiştir. Materyali, icra tekniğinin değişimine etki eden en önemli faktör 
olmuştur. İcra analizine vurgu yapılmasının sebebi, toprak darbuka ile Mısırlı Ahmet tekniği 
arasındaki bağın önemi ile icra yapısıdır. Müzik teorisi disiplini düzleminde inceleme ve 
değerlendirme yapılması çalışmanın temel amaçları arasındadır. Çalışmanın belirleyici öğelerinden 
biri, darbuka icracısı olarak tekniği dünyada “split-finger technique” olarak bilinen, darbuka 
çalgısının icrasında yepyeni bir sayfa açan tekniğin analitik olarak incelenmesidir. Tekniğe dair 
hareketleri belirlemeye hizmet eden sembolik işaretlerle, standart tespit oluşturulması 
hedeflenmiştir. İncelenen metodik yaklaşımlarda herhangi modern notalama sistemine göre 
oluşturulmuş kapsamlı notasyona rastlanmadığından, tekniğe özgü vuruş ve hareketlerin 
oluşturduğu ritmik motiflerin notaya alınmasında tanımlayıcı ifadeler kullanılarak, teknik 
çerçevesinde çalgının nasıl icra edildiğini tanımlayan özel işaretlere başvurulmuştur. Çalgıya dair 
vuruşlardan türemiş ritimler yaygın geleneksel gösterimlerinden faydalanılarak, Mısırlı Ahmet 
tekniğinin etkileri ile birlikte analiz edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Mısırlı Ahmet, toprak darbuka, Mısırlı Ahmet tekniği (split finger technique). 

 
MISIRLI AHMET TECHNIQUE AND ITS PERFORMANCE ANALYSIS ON THE CLAY 

DARBUKA 
 
ABSTRACT 
There have not been extensive discussions about the “darbuka” instrument and its performance in 
musicology studies despite the fact that it originates from ancient ages and that it has an important 
role in the historic process of Turkish and world music. This essay emphasizes the parts that are 
analyzed in the context of the technique, which is shaped especially on clay darbuka, that Mısırlı 
(Egyptian) Ahmet, the darbuka performer. It has developed from the point of view that musical 

                                      
* Bu makale; Esra Karaol’un “Mısırlı Ahmet: toprak darbuka tekniği ve icra analizi” başlıklı doktora tez çalışmasından 
hazırlanmıştır. 
∗∗ esra@esrakaraol.com 
∗∗∗ İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Teorisi Bölümü, dogrusozn@itu.edu.tr 
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technique is transmitted orally and visually from master to apprentice. The evolution process of the 
instrument varies with the parallel to cultural changes and development of civilizations in the 
historical process. Thus, the material of the clay darbuka has been the most affecting factor on the 
change of its playing technique. The reason why performance analysis is emphasized is that 
performance structure is analyzed depending upon importance of connection between the clay 
darbuka and his technique. One of the determinant elements of the study is the analytical 
examination of this technique through the example of Mısırlı Ahmet. His technique is known in the 
world as the “split-finger technique” and turned over a new leaf in the performance of the darbuka 
instrument.  
 
Keywords: Mısırlı Ahmet, clay darbuka, “split-finger technique”. 
 

1. MISIRLI AHMET 
1963 Ankara doğumlu Ahmet Yıldırım, 1980 yılında başladığı Türk fiske tekniği ile icra edilen 
bakır darbukayı kendi kendine (autodidact) öğrenerek, sekiz sene boyunca icra etmiştir. Yirmi beş 
yaşında (1988) Arap tekniği ile icra edilen toprak darbuka ile tanışmıştır. Ancak materyali ve icra 
tekniği açısından farklılıklar arz eden toprak darbuka çalgısı, farklı arayışlara girmesini 
gerektirmiştir. Her ne kadar çalgının materyali tekniğine yabancı olsa da, müzikal üslup olarak 
sürekli Mısırlı darbuka icracılarını takip ettiğinden, yerinde gözlem için Mısır’a gitmeye karar 
vermiştir. Fakat Mısır’da Türk darbuka icracısı olarak kendisini kabul ettirebilmesi için “yeni 
sözler” bulması gerektiğini düşünmüş, toprak darbuka çalgısı üzerinde kendine özgü bir teknik 
geliştirerek yirmi altı yaşında Mısır’a gitmiştir. 

1.1. Mısır ve Sina Çölü 
1989 yılında ilk olarak Kahire’ye giden Ahmet Yıldırım, darbuka icracısı olarak kendisini 
kanıtlamakla geçen ilk altı ayın sonunda, Mısır’ın önde gelen müzisyenlerinin albümlerinde yer 
almıştır. 1991 yılında, ilk kez bir Türk darbuka icracısı olarak ilk solo darbuka albümünü Mısır’da 
kaydetmiş ve “Ahmed-i Türkî” (Türk Ahmet) olarak tanınmıştır. 1994 yılında İstanbul’a 
döndüğünde, Mısır’dan geldiği için kendisine “Mısırlı” denilmiş, Türkiye ve dünyadaki tanınırlığı 
“Mısırlı Ahmet” olarak yaygınlaşmıştır. 1998 yılında ikinci kez Mısır’a gittiğinde, bu kez kendini 
geliştirmek üzere inzivaya çekildiği Sina çölünde kompozisyonlar da bestelemeye başlayarak, 
yaklaşık üç sene boyunca tekniğini olgunlaştırdığı bir süreçten geçmiştir.  

1.2. Galata Ritimhanesi 
2000’li yılların başında Türkiye’ye geri dönen Mısırlı Ahmet, darbuka icracılığını sadece fiziki ve 
sanatsal olarak değil, zihinsel ve ruhsal açıdan da hayat tarzı olarak benimsediğini ifade etmektedir. 
Darbuka okulunu hayata geçirme süreci de bu düşünsel altyapının olgunlaşmasıyla şekillenmiş ve 
2007 yılında “Galata Ritimhanesi”ni1 kurmuştur. Mısırlı Ahmet, kendi kompozisyonları üzerinden 
tekniğini aktardığı, yaparak öğrenmeye ve yaratıcılığın önemini ortaya çıkaracak yaklaşımlarla 
doğaçlamaya olanak sağlayan ve sadece toprak darbukalarla icra edilen bir ritim ekolü üzerine 
yoğunlaşmıştır. Yetiştirdiği öğrencilerinin katılımıyla, sadece toprak darbukalardan ibaret bir 
darbuka orkestrası oluşturmuştur. Bu orkestrada, gruplara bölünerek ortaya çıkarılan ritim 
armonisine zaman zaman başka çalgılar da eşlik etmektedir. Diğer çalgı grupları ile bir araya 
gelindiğinde dahi, oturma düzenine kadar darbuka çalgısı virtüöz rolündedir. Ayrıca çeşitli ritim 

                                      
1 Şubat 2013 itibariyle Mısırlı Ahmet Ritimhanesi adıyla Balat’a taşınmıştır. 
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kampları ve konserler ve hatta çöl kampları da düzenleyen Mısırlı Ahmet’in bundan sonrası için 
arzusu, kariyerinin zirvesinde yeni darbuka virtüözleri yetiştirmektir. 

2. DÜMBELEK (TÜRKİYE) 
Darbukanın atası dümbelek, Anadolu coğrafyasında daha çok kadınların köy eğlencelerinde ya da 
şekil 1’de görüldüğü gibi çocukların oyuncak olarak kullandığı bir halk çalgısıdır.2 

 
Şekil 1. Oyuncak dümbelek (Türkiye) 

 

2.1. BAKIR DARBUKA (TÜRKİYE) 
Önceleri darbuka Türkiye’de dümbelek adıyla çamur haline getirilmiş ıslak toprak (kil) ile 
üretilirken; giderek bakır, alüminyum ve pirinç gibi metal alaşımlar ile yapılanlar yaygınlaşmıştır. 
Bu yüzden Türk darbukası diye bilinen darbuka bakır darbukadır.3  

2.1.1. Türk Tekniği 
Türk bakır darbuka çalgısında, sol el başparmağının diğer parmaklara şaklatılarak (finger snap 
technique) aşağıya ve yukarıya doğru hareketlerle icra edildiği fiske tekniği kullanılmaktadır.  

2.2. TOPRAK DARBUKA (MISIR) 
Arap ülkelerinde kullanılan toprak darbuka formu müzikal etkileşimle 1980’lerden bu yana 
Türkiye’de de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Materyalinin bakır darbukada kullanılan sol 
el fiske tekniğiyle çalınmasına müsait olmaması nedeniyle, önceleri talep görmemiştir. Ancak 
Mısırlı Ahmet’in günümüz darbuka icrasında yeni bir çalma tekniği geliştirmesi ve bu teknikle 
virtüöz seviyesine ulaşması, icrasını başta Mısır ve Türkiye olmak üzere birçok ülkede duyurması 
ve büyük kabul görmesi ile bakır darbukaya olan ilgi yerini yavaş yavaş tekrar toprak darbukaya 
bırakmıştır.4  

2.2.1. Arap Tekniği 
Mısır’a özgü toprak darbukada sol el yüzük parmağı kullanılarak icra edilen bir tekniktir.  

                                      
2 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Karaol; 2011. “Mısırlı Ahmet: Toprak Darbuka Tekniği ve İcra Analizi” Doktora Tezi 
ve/ya Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi Makam Çalışmaları Özel Sayısı. 
3 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi Organoloji Sayısı.  
4 Bkz. dipnot 3.  
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2.3. DÖKÜM DARBUKA (MELEZ) 
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. Şekil 2’de görülen döküm darbukaların tasarımı 
parmak hareketleri için daha uygundur, Mısır’a özgü olanlar genellikle Türkiye’dekilerden tını ve 
çalınabilirlik açısından daha kabadır (Danziger, 2005: passim). Döküm darbuka yapımında önce 
kâğıt üzerinde formu çizilip, ölçülendirildikten sonra kalıpçıda model çıkarılıp dökülmektedir. 
Tesviye-tornadan sonrasında boyası ve cilasını yapılıp, derisi çekilerek akortlanmaktadır. Ortaya 
çıkan darbuka sağırsa, kalıbı da bozulamadığından tekrardan yenisi yapılmalıdır. Fabrikasyon 
yerine el yapımı çalışıldığı için devamlı olarak yeniden yapımı gerekmektedir. Kalıp çıkarmanın 
aksine, sabit akortlama ve taşıma gibi kolaylıklarından ötürü 1980’lerden sonra döküm darbukalar 
yaygınlaşmıştır ve 1990’lardan günümüze İstanbul piyasa müziğinde kullanılmaktadır. 

 
Şekil 2. Döküm darbuka (melez) 

 

3. TOPRAK DARBUKADA MISIRLI AHMET TEKNİĞİ 
Darbukada “düm” ve “tek” olarak adlandırılan iki ana ses etrafında şekillenen tipik bir icra anlayışı 
vardır. Ancak Mısırlı Ahmet farklı tınılar elde etmek için çeşitli el, parmak ve frekans kesme 
teknikleri kullanarak bu temel seslere alternatif olabilecek zengin bir ifade aralığı ve çalgıya 
eşlikçiliğin ötesine geçen etkileyici bir pozisyon sağlamıştır. İcrası birbirinden bağımsız parmak, el 
ve kol koordinasyonlarıyla oldukça dikkat çekicidir. Sol elin işaret ve yüzük parmakları, Mısırlı 
Ahmet’in sürekli geliştirmekte olduğu tekniğini anlamadaki kilit noktadır, zira parmakların 
birbirine zıt hareketleri ile ortaya çıkan uyumlu birliktelik ritimleri ve dolayısıyla kompozisyonları 
oluşturan dengeyi yaratmaktadır. Tekniğin gelişimi darbuka tuşesinin bilekten tüm el ve parmak 
hareketleriyle zenginleştirilmesi ve gövdesinin de kullanımıyla genişlemiştir. Bu teknik sayesinde, 
darbuka ritmik kapasitesini aşıp melodik bir boyut kazanarak sınırsız doğaçlamaya olanak 
sağlamaktadır. 

3.1. Mısırlı Ahmet Tekniğine Göre Toprak Darbukada Vuruş Gösterimleri 
Mısırlı Ahmet tekniğine göre toprak darbukadaki vuruşlar ve hareketler ile bunlardan türemiş ritmik 
kalıplar hem yaygın geleneksel gösterimlerle, hem de ek tanımlamalar kullanılarak analiz edilmiştir. 
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Vuruşlar için iki çizgili vurmalı çalgı portesi tercih edilmiş, sağ elle yapılan vuruşlarda nota sapları 
aşağı doğru ve alt çizgi etrafında, sol elle yapılan vuruşlarda ise nota sapları yukarı doğru ve üst 
çizgi etrafında gösterilmiştir. Notasyonda vuruşların hangi elle olduğunu belirtmek amacıyla sağ el 
için R (right), sol el için L (left) harfleri tercih edilmiştir. Bazı Batı notasyon sembolleri (glissando 
vb.) ve süslemeler için kullanılan işaretler ile kimi zaman farklı vurmalı çalgı sembollerinden de 
(slap vb.) faydalanılmıştır. Ana başlık olarak tek bir isimle adlandırılan vuruşların varyasyonları söz 
konusu olduğunda, bu varyasyonlar sırasıyla ana başlığın kısaltılmış sembolü üzerinden 
numaralandırılmıştır (ör. düm vuruşunun varyantları için D1, D2… gibi). Mısırlı Ahmet tekniğine 
ait vuruşlar ve etkili (effective) sesleri oluşturan hareketler kolay anlaşılmasına özen gösterilmeye 
çalışılmış isim, harf ve rakamsal sembollerle açıklanmıştır. Notanın üstünde vuruşların adlarını 
simgeleyen harfler (ör. tek vuruşu için T harfi), nasıl çalınacağına dair semboller (ör. kapalı bir 
vuruşsa +) ve/veya atfedilen parmak numaraları ile parantez içlerinde hangi elle çalındığı 
belirtilmiştir.5    
 
3.1.1. Küçük düm vuruşu 
Mısırlı Ahmet tekniğinde, hafif bir bas ses elde etmek amacıyla derinin ortasına sağ elde orta   (-3- 
ve yüzük -4-) parmakla vurulan küçük düm vuruşu6 vardır. Mısırlı Ahmet’in hızlı pasajlarda zaman 
zaman işaret (2) parmağını da ekleyerek bu parmaklara ayrı ayrı ve ardı ardına bir yürüyüş izlettiği 
bu vuruş şekil 3’teki gibi küçük d harfi ile (d) sembolize edilmiştir. 
 

Şekil 3. Küçük düm vuruşu 

 

3.1.2. Kapalı tek vuruşu 
Aynı anda sol eli kapatarak çalındığında da kapalı tek (Tik) olarak + (close) sembolü ile 
gösterilmiştir. Sol eli kapatma işlemi, bakır darbukada sağ elde uygulanan ve (H) sembolü ile 
gösterilen çekiçleme (hammering) tekniğinin sol ele uyarlanmış bir benzeridir. Sol el başparmağı 
(1) diğer parmaklar açık olacak şekilde (veya başparmak haricindeki diğer parmaklar -Hrr: 5432 (L) 
deriyi kapatarak çalınır. Çekiçlemenin hemen ardından gelen tek vuruşu (T1) bu kapatma sayesinde 
“tik” sesini verir. Şekil 4’te görülen çekiçleme ve tik vuruşlarının, sesin tizliği dolayısıyla tek 
vuruşlarının gösterildiği üst çizginin üstünde gösterilmesi uygun görülmüştür.  
 

 
 
 
 
 

                                      
5 Daha ayrıntılı bilgi ve burada yer almayan diğer vuruş örnekleri için bkz. Porte Akademik Müzik ve Dans 
Araştırmaları Dergisi Makam Çalışmaları Özel Sayısı. 
6
 Burada yer almayan “düm” vuruş örnekleri için bkz. Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi Makam 

Çalışmaları Özel Sayısı. 
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Şekil 4. Sol el çekiçleme (H) ve sağ el kapalı tek (Tik) vuruşu 

 

 

3.1.3. “Re (ra)” vuruşları 
Tek kombinasyonlarından sol el işaret (T4) ve yüzük (T5)7 parmakları ardı ardına bir kere 
çalındığında çıkan sestir. Hecelemede prozodiye göre “re” ya da “ra” şeklinde değişebilir. Mısırlı 
Ahmet’in tekniğinde en belirgin olarak ortaya koyduğu farkı yansıtır. 

3.1.4. “Trr” vuruşları 
Başarılı darbuka icracılarının ritim depolarında çeşitli vuruş teknikleri birikmiştir. Trr vuruşları, 
Mısırlı Ahmet tekniğinde hız bakımından yeterliliği en zor, zamanla kazanılan ve bol antrenman 
gerektiren vuruşlardandır. Bu ardıl vuruşlar, parmakların, küresel olarak trill/roll diye tanımlanan 
ve Mısırlı Ahmet terminolojisinde “trr” olarak yaygınlaşan, birbirini izleyen yuvarlamalarından 
meydana gelmektedir. Bu parmak trilleri Mısırlı Ahmet tarafından iki elin üç (ve/veya dört) parmak 
ucunu deri kenarında (ve bazen de ortasında) kullanarak oluşturulmuştur. Bu sayede vuruşların 
parmaklara paylaştırıldığı ritmik motifler kullanılır. Çalgı icracısı becerisine göre ritmik motif 
içerisinde hangi parmağını kullanacağını belirleyebilir. Ancak Mısırlı Ahmet tekniğinde yaygın 
olan çalma şekli iki el işaret (2) ve yüzük (4) parmaklarının birbirini takibiyle gerçekleşir. Bu 
parmaklarla çalınan trr darbuka icracısına, arzu ettiği manevraları akıcı bir şekilde 
gerçekleştirmesini sağlar. Bu becerinin kazanılması sürekli ve etkili temrinle mümkündür (Thomas, 
2009: 79). Mısırlı Ahmet tekniğinde, iki veya daha fazla tek kombinasyonlarının bir vuruş içinde 
çalınmasıyla genellikle sağ elden başlayıp defalarca çalınarak olgunlaştırılmıştır. Dört zamanlı 
kompozisyonunun final ritmi örneğinde8 olduğu gibi, her iki eldeki işaret ve yüzük parmaklarının iç 
içe geçmesiyle de çalınır. Bu yorum Mısırlı Ahmet’in triole şeklindeki kullanımıyla, belirgin olarak 
ortaya koyduğu bir diğer özelliktir. Bu teknik Galata Ritimhanesi öğrencileri arasında “trr çekmek” 
olarak yaygınlaşmıştır.  

3.1.5. Küçük tokat vuruşu 
Türediği tokat vuruşu9 gibi, notasyonda alt çizgide gösterilen küçük tokat vuruşu sağ elin baş ve 
işaret parmaklarıyla derinin merkezine vuracak şekilde çalınır. Şekil 5’te görülen küçük tokat 
vuruşunu, yukarıda açıklanan tokat vuruşundan ayırmak için, küçük s harfi ve küçük x sembolü 
kullanılmıştır. Fiske de denen bu vuruşun, terminolojide fiske (fingertick)10 diye geçen ve bakır 
darbukada sol elin orta ve yüzük parmakları ile yapılan fiske vuruşu ile hiçbir benzerliği yoktur.  

                                      
7 Bu vuruşların şekil örnekleri “tek” vuruşlarında verilmiştir. Tek vuruşları hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Porte 
Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi Makam Çalışmaları Özel Sayısı. 
8 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Karaol, 2011: passim. 
9 Bkz. Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi Makam Çalışmaları Özel Sayısı. 
10 Göçmez, 2001: 19. 
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Şekil 5. Küçük tokat (fiske) vuruşu (s) gösterimi 

 

3.1.6. Tıraşlama vuruşu (shaving)11  
Şekil 6’da hareketiyle birlikte görülen tıraşlama vuruşunda, sağ el başparmağı kaldırılıp diğer 
parmak uçları avuç içine alınır. Başparmak deriye bastırılarak tırnaklar serçe parmaktan yukarı 
doğru sırayla vurulur. Notasyonda t iki çizginin ortasında üstü çizgili nota ile ve yan yatmış ters Z 
ya da ters N harfi (ИИИИ) ile sembolize edilmiştir.  
 

Şekil 6a. Tıraşlama vuruşu (ИИИИ) 

 
 

Şekil 6b. Tıraşlama vuruşu (ИИИИ) 

 
 

4. MISIRLI AHMET TEKNİĞİNİN İCRA ANALİZİ 
Mısırlı Ahmet önce kültürel mirasını özümseyerek; zaman içerisinde bireysel dinamiklerini de 
keşfedip içselleştirdiği farklı stilleri yeniden kurgulamış ve kendi ifadesiyle “gelenek” ve 
“orijinallik” kavramlarının bir arada yoğrulduğu bir tavır oluşturmuştur. Mısırlı Ahmet tekniğinin 
icra analizinde mevcut durumu tespit edebilme üzerine odaklanılmıştır. Müziği oluşturan temel 
unsurlardan biri olan ritmik doku üzerine yoğunlaşırken icrada standart kalıplar üretmekten ziyade 
bu yorum farklılıklarını üslup zenginliği olarak değerlendirmek ve icra analizi ile vücut bulan farklı 
ritim cümlelerini deşifre etmek gerekmiştir. 

4.1. Dört Zamanlı Kompozisyon 

                                      
11 Göçmez, 2011: 16. 
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4.1.1. Masmudi ritmi 
Orta Doğu’nun geleneksel ritimlerinden olan Masmudi (Marshall, 2000), iki temel değişkenden 
meydana gelir. Biri, canlı karaktere sahip ve dans müziğinde oldukça yaygın olup, diğeri daha 
yavaş ve ağırbaşlı bir karaktere sahiptir. Bu vuruşlar Fas’ın Beriberi kabilesinde oluşturulmuştur.12 
Günümüz Mısır ve Levant bölgesinde sıkça duyulan Masmudi ritmi, Mısırlı Ahmet’in 
kompozisyonlarında şekil 7’deki varyasyonlarla icra edilmektedir. 
 

Şekil 7. Masmudi ritmi 

 

4.1.2. Hint ritmi 
Bu ritimde üç ayrı kombinasyon şekil 8’deki gibi icrada her dört ölçüde bir birbiri üstüne 
bindirilmek suretiyle ve üçe ayrılan gruplar tarafından yorumlanmaktadır. 
 

Şekil 8. Hint ritmi  
 

 

4.1.3. Melfuf ritmi 
Melfuf ritmi de masmudi ritmi gibi Orta Doğu’nun geleneksel ritimlerindendir (Marshall, 2000: 
38). Bu ritim, Arap popüler ve geleneksel halk müziğine özgü hızlı bir ritmik kalıptır. Genel olarak, 
2/4’lük ve 4/4’lük canlı danslara eşlik eder. Arapça lahana gibi sarmak, sarmalamaktan gelir. 
Ritmin enerjisi, akıcılığı ve coşkusu bu sarmal halindendir. Dolayısıyla, melfuf gibi dans müziği 
ölçülerinde ya da popüler ölçülerde sık sık gezinmek icraya belirli bir enerji katar. Şekil 9’daki 
Melfuf’un yavaş versiyonu vahde13 gibi olmasına rağmen, bu iki ritim tarz ve his bakımından 
temelde farklıdırlar. Solo kalıbında olduğu gibi melfufta da asıl ritmik kalıbı düm ve tokat vuruşları 
oluşturmakta, tek vuruşları yine gölge vuruşlar olarak daha çok metronomu düzene sokmaktadır. 
 

 

                                      
12 Bkz. Mercader - La Darbuka. s.21. 
13 Vahde hk. ayrıntılı bilgi için bkz. Karaol, 2011: passim. 
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Şekil 9. Melfuf ritmi 

 

4.1.4. Brezilya ritmi 
Latin ritimlerine örnek olarak, şekil 10’da yine üç ayrı kombinasyonun her dört ölçüde bir birbiri 
üstüne bindirilerek yorumlanmasıyla oluşturulmuş bir ritimdir. Re (ra) vuruşlarının offbeat’li 
kullanımlarına bir örnektir. Offbeat, zayıf vuruşa gelen vurgusuz nota(lar)dır. Mısırlı Ahmet 
icrasında da özellikle “re/ra”ların kullanımında kendini belli eden offbeat’lerin etkisi dikkat 
çekmektedir. Mısırlı Ahmet icrasının tekniği algılamada önem teşkil eden parmak hareket ve 
vuruşlarının uzun doğaçlamalar ve süslemelerdeki (ornamentations) net ve etkili kullanımıyla 
çoklukla offbeat’ler üzerindeki önemi yapılan analizlerde ayrıntılarıyla ortaya konmuştur.14  
 

Şekil 10. Brezilya ritmi 

 

4.2. Arap (4/4) Kompozisyon  

4.2.1. Kervan ritmi 
Çölde develerle seyahatin ağır havasını aktaran bir ritimdir ve şekil 11’de görüldüğü gibi icrada iki 
partiye ayrılan darbukalar, develerin ayak sesleri misali birbirine zıt vuruşlar çalarlar.  
 

 
 
 
 

                                      
14 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Karaol, 2011: passim. 
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Şekil 11. Kervan ritmi 

 

4.2.2. Diyalog ritimleri 11 
İki gruba ayrılan darbukaların karşılıklı gerçekleştirdiği bir nevi soru-cevap olarak da tekrarlandığı 
düşünülen diyalog ritimleridir. Bir grup sembolik olarak soruyu sorarken, diğer grup kumbilleyli15 
ritminde de çalınan maksum ritmi ile kalıp tutmaktadır. Grupların değişimiyle, aynı ritimler kalıp 
üzerinde değişerek aynen tekrarlanır. Diyalogların her biri Mısırlı Ahmet tekniğinin icraya yansıyan 
karakteristiklerine örnek teşkil etmektedir. Özel olarak isimlendirilmediğinden numaralandırılmış 
olup, yalnızca şekil 12a’daki Diyalog 11, Galata Ritimhanesi öğrencileri tarafından funky olarak 
yaygınlaşmıştır.  

Şekil 12a. Diyalog ritimleri 11(a) 
 

 
 

Düm vuruşları ile birlikte aksanlı tek vuruşlarının oluşturduğu vurgulardan ortaya çıkan ritim 
cümlesi, Mısırlı Ahmet icrasında zaman zaman gözlemlenen dedüksiyon yani tümel ve genel bir 
önermeden tikel ve özel bir önerme yapan çıkarımlarına dönüşmüştür. Böylelikle prensipten sonuca 

                                      
15

 Bkz. dipnot 13. 
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geçiş yoluyla tümün bir kısmını kavrayan kavramsal yapısına örnek olarak şekil 12b’deki gibi bir 
ritimsel motif meydana gelmektedir.  
 

Şekil 12b. Diyalog ritimleri (11b) 
 

 

4.2.3. Maksum ritmi 
Bu ritim dans müziğinin geleneksel karakteristiği olarak, en yaygın Arap ritmik modlarından biridir. 
Genellikle 4/4’lük kalıptan oluşur. Kısım sözcüğüyle aynı kökten olup; bölünmüş, kısımlara 
ayrılmış demektir. Darbukayı bölerek (kapatarak ya da aynı anda farklı yerlerini kullanarak) çalınan 
vurgu noktalarının önem teşkil ettiği en geleneksel Arap ritimlerinden biridir. Mısır’daki en önemli 
ritimlerden biri olmakla beraber, aynı zamanda Tunus’ta da kullanılır.16 Maksum gibi dans müziği 
ölçülerinde ya da popüler ölçülerde sık sık gezinmek, icraya belirgin bir enerji katar. Arap halk 
müziği ve popüler müzikteki tarzıyla muhtemelen en çok hatırda kalan Arap ritmidir. Dansçılar 
tarafından önemsenen Maksum ritmi Mısırlı Ahmet’in icrası ile şekil 13’teki gibi olup; ikinci 
vuruşun sonundaki tokat vurgusuyla solo kalıbın metronomu, soloların icrasında daha hızlı bir 
tempodadır. Orkestra toplu halde kalıp atarken, üyeler sırayla bu kalıp üzerine dörder/sekizer 
ölçülük bireysel sololarını icra ederler.  

Şekil 13. Maksum ritmi 
 

 

4.2.4. Fellahi ritmi 
Şekil 14’te görülen fellahi ritmi Mısırlı çiftçiler tarafından oluşturulmuştur.17 Fellah, toprak işçisi 
anlamında olduğundan fellahi de toprak işçilerine ait, 4/4’lük geleneksel bir ritim olarak kabul 
edilir. Genelde Çukurova bölgesinde yaşayan Arap Alevi halkı, toprak sahibi olması ve toprakla 
uğraşması nedeniyle böyle adlandırılır. Ritmik motif olarak hızlı Melfuf ritmi ile akrabadır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
16 Bkz. Mercader - La Darbuka. s.23.  
17 Bkz. Muallem, 2001: passim.  
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Şekil 14. Fellahi ritmi 

 

 

4.3. Dokuz Zamanlı Kompozisyon  

4.3.1. Intro ritmi 
Kompozisyona başlarken, bu ritim toplu olarak duyurulmadan önce, toprak darbukalardan oluşan 
Galata Ritimhanesi orkestra üyelerinin önce dört ölçülük ağır bir roman dans ritmi üzerinde, 
köylülerin dümbelekleriyle evlerinden çıkıp köy meydanında buluşmasını temsil eden bir 
doğaçlama örneği gösterilir. 112 metronom temposundaki serbest ve hafif (p) icradan sonra şekil 
15’teki “giriş” ritminde birleşilmektedir.  
 

Şekil 15.  Intro ritmi 
 

 

4.3.2. Mısırlı Ahmet ritimleri 3 
Kompozisyonlarda kullanılan geleneksel ritim kalıplarının dışında kalan isimlendirilmemiş ritimler 
Mısırlı Ahmet’in kendi ritimleri olduğundan numaralandırılmıştır. Şekil 16’daki ritim 3, önce vokal 
olarak hecelemeler (konakkol) şeklinde duyurulduğu haliyle, yani notaların üzerindeki vurgulara 
göre icra edilmektedir. 
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Şekil 16. Mısırlı Ahmet ritimleri 3 

 

4.3.3. Mısırlı Ahmet ritimleri 6 
İkiye ayrılan orkestranın ilk grubu tarafından kalıp cümlesi olarak duyurulmasının üzerine ikinci 
grubun özellikle “kik”18 vuruşları ve Mısırlı Ahmet icrasında sıklıkla gözlemlenen gruplamalardan 
dörtleme örneğiyle tamamlandığı bir ritimdir ve şekil 17’deki gibi partiler ve gruplar arasında 
değiştirilerek tekrarlanır.  

Şekil 17. Mısırlı Ahmet ritimleri 6 

 

4.3.4. Solo kalıp ritmi 
Mısırlı Ahmet’in özellikle ikinci varyantında “kik”lerle süslediği ve yine orkestra üyeleri tarafından 
toplu halde çalınan şekil 18’deki kalıp ritminin üzerinde, genellikle dörder ölçülük bireysel sololar 
sırasıyla duyurulur.  

Şekil 18. Solo kalıp ritmi 

 

5. Genel Sonuç 
Daha önce yayınlanan makalenin birinci bölümünde, analitik çözümlemelere yer verildiğinden 
burada tekrar değinilmeyecektir. Genel olarak, geleneksel yapıyı günümüz anlatım biçimlerine 
dönüştürerek küresel bir dil yakalayan Mısırlı Ahmet öznesinde; çağdaş ritim başkalaşımını, ritmik 
zenginliğin gerektirdiği özel teknik ve yaklaşımları somut çıkarımlara dönüştürebilme çabası 
güdülmüştür. Geleneği kuramsal bakış açısıyla harmanlayarak, darbuka çalgısı ve icracılarına dair 
konuları ortaya çıkarma ve/veya literatürde güncel tartışmalar açma ihtiyacı tespitinden hareketle, 

                                      
18

 Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi Makam Çalışmaları Özel Sayısı. 
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darbuka çalgısına dair konulara akademik anlamda bir saha oluşturulması gerekliliği vurgulanmaya 
çalışılmıştır. 
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TÜKETİCİLERİN MOBİLYAYA İLİŞKİN TERCİHLERİ 

     

       Fatma ARPACI*         Kamuran OBUZ** 

Öz 

Araştırma, tüketicilerin mobilyaya ilişkin tercihlerinin incelenmesi amacı ile planlanmış ve 

yürütülmüştür. Örneklem kapsamına Ankara’da Batıkent Kız Teknik ve Meslek Lisesi 

öğrenci velisi gönüllü 512 tüketici alınmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde anket 

tekniğinden yararlanılmıştır. Tüketicilerin mobilyaya ilişkin tercihlerine faktör analizi 

uygulanmıştır. Tüketicilerin % 45.7’sinin 40-49 yaş grubunda, % 64.3.’ünün kadın, % 

29.9’unun lise mezunu olduğu, % 89.8’inin evli olduğu belirlenmiştir. Tüketicilerin % 

39.1’inin ailesindeki birey sayısı 4 kişi, % 41.6.’sının ailesinin ortalama aylık gelir miktarı 

1001-2000 TL ve % 59.8’inin oturduğu konutta ev sahibi olduğu saptanmıştır. Tüketicilerin 

mobilyada kullanım özellikleri tercihi ve kullanıcı beklentilerinin (p=0.014<0.05) yaşa göre; 

mobilyada dekorasyon özellikleri tercihi (p=0.000<0.05), mobilyada kullanım özellikleri 

tercihi (p=0.000<0.05) ve kullanıcı beklentilerinin (p=0.001<0.05) cinsiyete göre farklılaştığı 

bulunmuştur. Mobilyada dekorasyon özellikleri tercihinin (p=0.036<0.05) medeni duruma 

göre; kullanıcı beklentilerinin (p=0.014<0.05) ailenin aylık gelir miktarına göre, mobilyada 

dekorasyon özellikleri tercihinin (p=0.049<0.05) oturulan konutun mülkiyet durumuna göre 

farklılaştığı bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Tüketici, Tüketici Tercihi, Mobilya, Mobilya Tercihi. 

 

CONSUMERS PREFERENCES RELATED TO FURNITURE 

Abstract 

The study was planned and carried out to investigate consumer preference related to furniture. 

The sampling of the study comprised of 512 consumers who were volunteer parents of the 

students attending to Batıkent Technical and Vocational High School for Girls in the city of 

                                                 
* Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Aile Ekonomisi Eğitimi Anabilim Dalı, 
arpacif@gazi.edu.tr  
** Bil. Uzm. Öğr., Milli Eğitim Bakanlığı, kamuranobuz@gmail.com  
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Ankara. The questionnaire technique was used to gather the data. Factor analysis was applied 

on the preference of consumers regarding furniture. It was found that 45.7% of the consumers 

were in the age group of 40-49, 64.3% were women, 29.9% were high school graduates, 

89.8% were married. Of the consumers, 39.1% had a household number of 4, 41.6% had an 

average monthly income of 1001-2000 TL and 59.8% were the owner of the house they lived. 

It was found that the preference of usability features (p=0.014<0.05) and user expectations 

(p=0.000<0.05) had difference in terms of age. The preference of usability features 

(p=0.000<0.05), of decoration features (p=0.000<0.05) and user expectations (p=0.001<0.05) 

had difference in terms of gender. It was found that the preference of usability features 

(p=0.036<0.05) had difference in terms of marital status, user expectations (p=0.014<0.05) 

had difference in terms of monthly income of the family, and the preference of decoration 

features (p=0.049<0.05) had difference in terms of the house inhabited.  

Keywords: Consumer, Consumer Preference, Furniture, Preference of Furniture. 

 
Giriş 

Yaşanan konut ve onu oluşturan mobilyalar tüketicinin kimliğinin ve bir ölçüde toplumsal 

statünün sembolüdür. Mobilyalar ilk çağlardan bu yana belli sınıfları ve statüleri yansıtmıştır. 

Günümüzde insanlar, konutlarını gereksinimlerine cevap verebilecek şekilde tasarlamakta; en 

küçük boş alanı bile fonksiyonel olarak kullanmak için çaba göstermektedirler. Mobilya ilk 

insandan günümüze kadar mekânın tarihi gelişimi ve değişimi ile birlikte hayatını 

sürdürmektedir İnsanlık tarihinde çok eski çağlara uzanan mobilya kullanımı ve üretimi, her 

çağda ve her dönemde devam etmiştir. Çeşitli toplumlarda kullanılan mobilya göçebe 

topluluklarda sandık, divan, masa olarak altına belirli bir taşıyıcı (kasnak) konulan tepsi, 

kamışlardan yapılan ve sökülebilir yatak vb. gibi göç kolaylığına uygun şeklinde 

kullanılmaktayken yerleşik yaşamda şekil değiştirmiş ve dolap, koltuk, masa, kitaplık gibi 

sabit mobilyalar halini almıştır (Kalınkara, 2008:224; Tuğcuoğlu, 2008). 

 
Mobilyalar oturulan mekânın süslemesini, çeşitli amaçlarla donatılmasını sağlayan taşınır 

eşyalardır. Konutlarda kullanılan mobilyalar mimari ve insanlar arasında geçişi sağlayan en 

önemli bir ara öğedir. Mobilya ona anlam kazandırana kadar bir oda, boş bir mekândır. 

Ancak, mobilya ile bu mekân oturma odası, yatak odası, çalışma odası ve yemek odası haline 

gelir (Kalınkara, 2008:212). Tasarımcı bir mobilya tasarlarken, ergonomi, fonksiyonellik, 
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estetik, malzeme, üretim yöntemleri ve psikoloji konularında da bilgi sahibi olmak zorunda ve 

bir ürün ortaya çıkarırken bazı sınırlar içinde kalmak durumundadır. Örneğin; ergonomi 

konusunda belirli ölçüleri dikkate almalı ve bunların dışına çıkmamalıdır. Bütün bunların 

dışında tasarımcı, toplumları etkileyen olayların, insanlar, dolaylı olarak da mobilya 

üzerindeki etkilerini bilmeli ve tasarımlarını o şekilde yönlendirmelidir (Engin, 2011). 

Tüketiciler satın alma tercihlerinde ve satın alma kararına ulaşmada; ürünün nitelikleri, 

işlevsel oranı, önem dereceleri ve markaya ait inanç durumlarını gözden geçirirler. 

Tüketicilerin satın alma davranışları; bilgisayar, mobilya gibi beğenmeli mallarda farklı iken 

kolayda mallarda daha farklıdır (Karaosmanoğlu ve Kızgın, 2009). 

 
Günümüz tüketicilerinin satın aldığı mobilyadan tatmin olmadıkları gözlenmektedir. Bu 

durum görünürde tüketicilerin beklentilerinin yükselmesi veya işletmelerin performans 

düşüklüğünden kaynaklanıyor olabilir. Ancak, esas nokta psikolojik olarak gerçekleşen 

karşılaştırmalardır. Tatmin olmayan bir tüketici kitlesinin davranışları da değişken 

olmaktadır. Satın alma sonrası tüketicilerin, tatmini ya da tatminsizliği sonraki davranışlarını 

etkileyecektir. Tatmin olmuşsa bir daha ki sefere tekrar mobilya satın alacaktır. Ayrıca, 

başkalarına da iyi şeyler söyleyecektir. Tatmin edilmemiş ya da pişman tüketiciler farklı 

tepkiler göstereceklerdir. Tatmin edilmemiş ya da huzursuzluk duyan tüketiciler fikir, bilgi ve 

değerleri arasında, insan organizmasındaki içsel ahengini, tutarlılığını koruma güdüsünden 

hareketle bu rahatsızlığını gidermeye çalışacaklardır. Buna karşı, tüketicilerin alım sonunda 

aldıkları önlemler hiçbir şey yapmamak, harekete geçme (resmi yollara başvurma: dava açma, 

firmadan tazminat isteği, Tüketiciyi Koruma Birliği Vakfı, Tüketiciler Derneği gibi vakıflara 

başvurma), ürünü satın almama, arkadaşını ve çevreyi uyarma olarak sıralanabilir (Köse, 

2007). Mobilyaya ilişkin şikâyetlerine tatmin edici bir şekilde karşılık alan tüketiciler, 

üreticiye daha fazla bağlanmaktadırlar. Çünkü daha sonraki alımlarda herhangi bir sorun 

olduğunda, üreticinin sorunu çözeceği konusunda emin olmaktadırlar. Bu da tüketicilerden 

gelen geribildirimlerin önemini ortaya koymaktadır. Mobilya üreticileri tüketici panelleri, 

pazar araştırmaları ve tüketici şikâyetleri yoluyla gelecek geribildirimleri, hizmet kalitelerini 

arttırmak yolunda değerlendirmelidirler (Disney, 1999). 

 
Tüketici ihtiyacı olan mobilyayı seçerken her bakımdan rahat, kullanışlı, uzun ömürlü ve 

dolayısıyla değerini karşılayacak mobilyayı seçmeye dikkat etmelidir.  Tüketicinin satın 
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alacağı herhangi bir koltuk, kanepe, sandalye hakkında yeterli bilgisi olmalıdır. Bu bilgi çok 

sayıda mağaza gezilerek elde edilebilir. Görünüşü güzel olan bir mobilya rahat olmayabilir 

veya fiyatı uygun olmayabilir. Diğer taraftan dayanıklı, rahat ve uygun fiyatta olan 

mobilyanın da görünüşü güzel olmayabilir. Bu nedenle mobilyanın sadece dış görünüşüne 

bakmak yeterli değildir. Kullanılma biçimi kontrol edilmelidir. Fiyat, rahatlık, birden fazla 

amaç için kullanılabilme, kapladığı alan, dayanma süresi, bakım masrafları da göz önünde 

tutulmalıdır. 

Çoğu zaman mobilyaların üzerinde özelliklerinin neler olduğunu gösteren kullanma 

kılavuzları yoktur. Bu durumda mobilya dikkatli bir şekilde incelenmeli ve satıcıdan mobilya 

ile ilgili tüm bilgiler toplanmalıdır. Mobilyaların yapımında kullanılan ağacın cinsi, 

birleştirme yerlerinin sağlam olması, cilasının düzgün olması da mobilya hakkında karar 

vermede önemli faktörlerdendir. Ayrıca satın alınması düşünülen mobilyadaki döşemelik 

malzemenin kolay yanmayan, terletmeyen ve kolay temizlenen özellikte olması da tercih 

sebebidir. Alınan mobilyanın eve veya büroya teslim masraflarının fiyata dâhil olup olmadığı 

satın almadan önce öğrenilmelidir (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 1998). Diğer ev eşyalarına 

oranla daha pahalı olan mobilyalar, tüketici/kullanıcı-mobilya ilişkileri göz önünde tutulup iyi 

bir tercih yapılarak seçilirse uzun yıllar kullanılabilir. Tüketicilerin mobilyaya ilişkin 

tercihlerinin çok çeşitli etkenlerden etkilendiği görülmektedir.  

 
Yöntem 

Araştırma tüketicilerin mobilyaya ilişkin tercihlerinin incelenmesi amacı ile planlanmış ve 

yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Ankara’da Batıkent Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde 

2011-2012 öğretim yılında eğitim ve öğretime devam eden 1205 öğrenci velisi 

oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemine basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile öğrenci velisi 

512 tüketici alınmıştır. Araştırmaya alınan tüketicilerin mobilyaya ilişkin tercihlerini ortaya 

koyabilecek verilerin elde edilmesinde anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket formu 

tüketiciler tarafından kolay anlaşılabilecek şekilde konu ile ilgili kaynaklardan yararlanılarak 

hazırlanmıştır (Burdurlu, İlçe ve Ciritoğlu, 2004; Andaç, 2008; Arslan vd., 2010; Dülgeroğlu, 

2011). Anket formu tüketicilere ilişkin demografik özellikler ve tüketicilerin mobilyaya 

ilişkin tercihleri olmak üzere iki bölümden meydana gelmiştir. Tüketicilerin mobilyaya ilişkin 

tercihleri mobilyada satın alma özellikleri tercihi,  mobilyada kullanım özellikleri tercihi,  

mobilyada dekorasyon özellikleri tercihi ve kullanıcı beklentileri olmak üzere tüketicilerin 
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mobilyaya ilişkin tercihlerini ortaya koymayı amaçlayan Likert tipi 31 ifadeden oluşmuştur. 

Mobilya tercihleri 1: Önemsiz, 2: Az Önemli, 3: Kararsızım, 4: Önemli, 5: Çok Önemli olarak 

ele alınmıştır. Her bir soru için olası en düşük puan 1, en yüksek puan 5’tir. Araştırma verileri 

10/02/2012-10/05/2012 tarihleri arasında toplanmıştır. Tüm tüketiciler araştırmaya isteyerek 

katılmışlar ve soruları içtenlikle yanıtlamışlardır. 

 
Anket Formuna Geçerlik ve Güvenirlik Testinin Uygulanması 

Araştırmada kullanılan Likert tipi tüketicilerin mobilyaya ilişkin tercihleri ölçeği için kapsam 

ve yapı geçerliği ile güvenirlik testi yapılmıştır. Kapsam geçerliği için bu konuda çalışan 

uzmanların görüşü alınmıştır. Tüketicilerin mobilyaya ilişkin tercihleri ölçeğinde yer alan 

ifadelerin mobilyada satın alma özellikleri tercihi, mobilyada kullanım özellikleri tercihi, 

mobilyada dekorasyon özellikleri tercihi ve kullanıcı beklentilerini ortaya koyabilmesini 

ölçüp ölçmediği yapı geçerliği analizi ile test edilmiştir. Ölçeklerin güvenirlik analizleri 

Cronbach’s Alpha ile değerlendirilmiştir.  

 
Mobilyada Satın Alma Özellikleri Tercihi Alt Ölçeği 

Mobilyada satın alma özellikleri tercihi alt ölçeğindeki 9 maddenin genel güvenirliği α=0.749 

olarak bulunmuştur. Ölçeğin 2. sorusu iç tutarlılığı olumsuz etkilediğinden dolayı 

araştırmadan çıkarılmıştır. Yapılan KMO ve Barlett analizi sonucunda KMO değerinin 0.793 

olarak Barlett değerinin ise 0.05 den küçük olduğu ve faktör analizinin yapılabilir olduğu 

saptanmıştır. Faktör analizi sonucunda toplam açıklanan varyansı % 52.15 olan 2 faktör 

oluşmuştur (Tablo 1). 

 
Tablo 1. Mobilyada Satın Alma Özellikleri Tercihi Alt Ölçeği Faktör Yapısı 

Mobilyada satın alma özellikleri tercihi alt ölçeği Faktör Yükü 

Mobilyada satın alma özellikleri tercihi  

Mobilyanın satış sonrası teslim ve servis hizmetinin yeterli olması 0.772 

Mobilyanın satın alma ve ödeme kolaylığının olması 0.743 

Mobilyanın kalite belgesinin olması 0.673 

Mobilyanın fiyatının ekonomik olması 0.654 

Mobilyanın garanti süresinin olması 0.628 

Mobilya satın alınmadan önce piyasa araştırması yapılması 0.563 

Açıklanan Varyans: % 31.50           Cronbach’s Alpha: 0.774 
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Mobilyada seçmeye yönelik özellikler tercihi  

Mobilyanın bilinen marka olması 0.854 

Mobilyanın tanınmış firmanın ürünü olması 0.831 

Mobilyanın kaliteli olması 0.474 

Açıklanan Varyans: % 31.50           Cronbach’s Alpha: 0.774 

Toplam Varyans % 52.15 

 
Mobilyada satın alma özellikleri tercihi faktörünü oluşturan 6 maddenin güvenirliği α=0.774 

olarak bulunmuştur. Faktör analizi yapıldığında açıklanan varyans % 31.50 olarak elde 

edilmiştir. Mobilyada seçmeye yönelik özellikler tercihi faktörünü oluşturan 3 maddenin 

güvenirliği α=0.624 olarak bulunmuştur. Faktör analizi yapıldığında açıklanan varyans % 

20.25 olarak elde edilmiştir (Tablo 1). 

Mobilyada Kullanım Özellikleri Tercihi Alt Ölçeği 

Mobilyada kullanım özellikleri tercihi alt ölçeğindeki 9 maddenin genel güvenirliği α=0.854 

olarak bulunmuştur. Yapılan KMO ve Barlett analizi sonucunda KMO değerinin 0.873 olarak 

Barlett değerinin ise 0.05 den küçük olduğu ve faktör analizinin yapılabilir olduğu 

saptanmıştır. Faktör analizi sonucunda toplam açıklanan varyansı % 48.52 olan tek faktör 

oluşmuştur (Tablo 2). 

 
Tablo 2. Mobilyada Kullanım Özellikleri Tercihi Alt Ölçeği Faktör Yapısı 

Mobilyada kullanım özellikleri tercihi alt ölçeği Faktör Yükü 

Mobilyada kullanım özellikleri tercihi  

Mobilyanın dayanıklı ve sağlam malzemeden yapılmış olması 0.791 

Mobilyanın kullanışlı ve dayanıklı olması 0.767 

Mobilyanın insana rahatlık ve konfor sağlaması 0.733 

Kapak, çekmecelerin kolay açılıp kapatılması 0.732 

Mobilyanın kullanılacağı odanın ölçüleri ile uyumlu olması 0.729 

Mobilyanın kullanım amacına uygun olması 0.717 

Mobilyanın temizliği kolay malzemeden yapılmış olması 0.660 

Mobilya insanın boyutlarına uygun olması 0.550 

Mobilyanın zorunlu bir ihtiyaç olması 0.543 

Açıklanan Varyans: % 48.52           Cronbach’s Alpha: 0.854 

Toplam Varyans % 48.52  
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Mobilyada Dekorasyon Özellikleri Tercihi Alt Ölçeği 

 
Tablo 3. Mobilyada Dekorasyon Özellikleri Tercihi Alt Ölçeği Faktör Yapısı 

Mobilyada dekorasyon özellikleri tercihi alt ölçeği Faktör Yükü 

Mobilyada dekorasyon özellikleri tercihi  

Bulunduğu yerin ve diğer eşyaların stiline/modeline uygun olması 0.823 

Bulunduğu yerin ve diğer eşyaların rengine uygun olması 0.795 

Mobilyanın modeli (klasik, modern ) 0.779 

Mobilyanın evdeki diğer eşyalarla uyumlu olması 0.767 

Mobilyanın modaya uygun olması 0.702 

Mobilyanın güzel olması 0.621 

Açıklanan Varyans: % 56.38           Cronbach’s Alpha: 0.837 

Toplam Varyans % 56.38 

 
Mobilyada dekorasyon özellikleri tercihi alt ölçeğindeki 6 maddenin genel güvenirliği 

α=0.837 olarak bulunmuştur. Yapılan KMO ve Barlett analizi sonucunda KMO değerinin 

0.827 olarak Barlett değerinin ise 0.05 den küçük olduğu ve faktör analizinin yapılabilir 

olduğu saptanmıştır. Faktör analizi sonucunda toplam açıklanan varyansı % 56.38 olan tek 

faktör oluşmuştur (Tablo 3). 

 
Kullanıcı Beklentileri Alt Ölçeği 

 
Tablo 4. Kullanıcı Beklentileri Alt Ölçeği Faktör Yapısı 

Kullanıcı beklentileri alt ölçeği Faktör Yükü 

Kullanıcı beklentileri   

Ailenin ve ailedeki bireylerin zevklerine uygun olması 0.798 

Ailenin ve ailedeki bireylerin ihtiyaçlarına uygun olması 0.780 

Mobilyanın sırt, adale, bel ve ayak ağrıları gibi sorunlara sebep olmaması 0.745 

Mobilyanın tüketiciyi rahatsız ve huzursuz etmemesi 0.727 

Mobilyanın sevilen mobilya olması 0.678 

Açıklanan Varyans: % 56.77           Cronbach’s Alpha: 0.784 

Toplam Varyans % 56.77 
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Kullanıcı beklentileri alt ölçeğindeki 5 maddenin genel güvenirliği α=0.784 olarak 

bulunmuştur. Ölçeğin 1. sorusu iç tutarlılığı olumsuz etkilediğinden dolayı çıkarılmıştır. 

Yapılan KMO ve Barlett analizi sonucunda KMO değerinin 0.771 olarak Barlett değerinin ise 

0.05 den küçük olduğu ve faktör analizinin yapılabilir olduğu saptanmıştır. Faktör analizi 

sonucunda toplam açıklanan varyansı % 56.77 olan tek faktör oluşmuştur (Tablo 4). 

Verilerin Analizi 

Araştırmacılar tarafından elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Scienses) for 

Windows 17.0 programında analiz edilmiştir. Araştırmaya alınan tüketicilere ilişkin anket 

formu değerlendirilmiş, tüketicilere ilişkin demografik özelliklerin sayı ve yüzdelik 

değerlerini gösteren tablo oluşturulmuştur. Tüketicilerin mobilyaya ilişkin tercihlerinin yaş, 

medeni durum, eğitim durumu, ailenin ortalama aylık gelir miktarı değişkenine göre 

farklılaşması Kruskal Wallis H-Testi ile incelenmiştir. Gruplar arası farklılığı belirlemek için 

Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Tüketicilerin mobilyaya ilişkin tercihlerinin cinsiyet, 

çalışma durumu, oturulan konutun mülkiyet durumu ile mobilya satın alırken kullandığı satın 

alma şekli değişkenine göre farklılaşması Mann Whitney U testi ile incelenmiştir.  

 
Bulgular ve Tartışma 

Tüketicilere İlişkin Demografik Özellikler 

Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin % 6.6’sı 20-29 yaş grubunda, % 39.1’i 30-39 yaş 

grubunda, % 45.7’si 40-49 yaş grubunda , % 8.6’sı 50 ve üstü yaş grubundadır. Tüketicilerin 

% 64.3’ü kadın, % 35.7’si erkektir. Tüketicilerin % 28.3’ü ilkokul mezunu ya da daha düşük 

eğitimli olup, % 29.9’u lise mezunu, % 25.6’sı yüksekokul mezunudur. Ev sahibi olan 

tüketiciler % 59.8 oranında olup, çoğunluğu (% 89.8) evlidir, % 52.9’unun bir işte çalıştığı 

belirlenmiştir. Tüketicilerin % 31.4’ünün ailesinin ortalama aylık gelir miktarı 1000 TL ya da 

daha az olup, % 41.6’sının ailesinin ortalama aylık gelir miktarı 1001-2000 TL, % 13.1’inin 

ailesinin ortalama aylık gelir miktarı da 3000 TL’den fazladır. Mobilyayı vadeli satın alan 

tüketiciler % 72.3 oranındadır (Tablo 5). 

Tablo 5. Tüketicilere İlişkin Demografik Özellikler 

Yaş Sayı % Medeni durum Sayı % 

20-29 

30-39 

34 

200 

6.6 

39.1 

Evli  

Bekâr  

460 

28 

89.8 

5.5 
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40-49 

50 yaş ve üstü 

234 

44 

45.7 

8.6 

Ayrı yaşıyor 

Dul (eşi ölmüş) 

10 

14 

2.0 

2.7 

Cinsiyet  Çalışma durumu 

Kadın 

Erkek  

329 

183 

64.3 

35.7 

Çalışıyor 

Çalışmıyor  

271 

241 

52.9 

47.1 

Eğitim durumu Ailenin aylık ortalama gelir miktarı (TL) 

İlkokul ve daha az  

Ortaokul 

Lise  

Yüksekokul 

145 

83 

153 

131 

28.3 

16.2 

29.9 

25.6 

   ≤   1000 

1001-2000 TL 

2001-3000 

3001   ≤ 

161 

213 

71 

67 

31.4 

41.6 

13.9 

13.1 

Konutun mülkiyet durumu Mobilyayı satın alma şekli 

Ev sahibi 

Kira 

306 

206 

59.8 

40.2 

Peşin 

Vadeli  

142 

370 

27.7 

72.3 

TOPLAM 512 100.0 TOPLAM 512 100.0 

 
Tüketicilerin Mobilyaya İlişkin Tercihleri 

Tüketicilerin mobilyaya ilişkin tercihlerinin incelendiği araştırmalarda mobilyanın fiyatının, 

kalitesinin, kalite belgesinin, markasının, servis ve garanti koşullarının, ödeme koşullarının, 

kullanışlı olmasının ve satış sonrası hizmetlerin önemli olduğu görülmektedir (Burdurlu vd., 

2004; Öztürk, 2006; Andaç, 2008; MOSDER, 2009; Türedi, 2010; Dülgeroğlu, 2011). Scholz 

ve Decker (2007)’in mobilya üretim malzemesi olarak kullanılan ağaç türünün tüketicilerin 

tercihlerine etkisini inceledikleri çalışmada ise kalite ve tasarım faktörlerinde ağaç türünün 

tüketici tercihinde etkili olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada tüketicilerin mobilyaya ilişkin 

tercihleri yaş değişkenine göre incelenmiştir. Tablo 6’da görüldüğü gibi; araştırma kapsamına 

alınan tüketicilerin mobilyada kullanım özellikleri tercihinin yaş değişkeni açısından anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi 

sonuçlarına göre anlamlı farklılık bulunmuştur (KW=10.641; p=0.014<0.05). Anlamlı 

farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre; 30-39 yaş grubundaki tüketicilerin mobilyada kullanım özellikleri 

tercihi puan ortalaması (4.421), 20-29 yaş grubundaki tüketicilerin puan ortalamasından 

(4.161) yüksek bulunmuştur (Mann Whitney U=2312.000; p=0.003<0.05). 40-49 yaş 

grubundaki tüketicilerin mobilyada kullanım özellikleri tercihi puan ortalaması (4.412), 20-29 

yaş grubundaki tüketicilerin puan ortalamasından (4.288) yüksek bulunmuştur (Mann 
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Whitney U=2763.000; p=0.004<0.05). Tüketicilerin kullanıcı beklentilerinin yaş değişkeni 

açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal 

Wallis H-Testi sonuçlarına göre anlamlı farklılık bulunmuştur (KW=17.892; p=0.000<0.05). 

Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre; 30-39 yaş grubundaki tüketicilerin kullanıcı beklentileri puan 

ortalaması (4.433) 40-49 yaş grubundaki tüketicilerin puan ortalamasından yüksek 

bulunmuştur (Mann Whitney U=18305.000; p=0.000<0.05). 30-39 yaş grubundaki 

tüketicilerin ortalama puanı, 50 ve üstü yaş grubundaki tüketicilerin ortalama puanından 

yüksek bulunmuştur (Mann Whitney U=3375.500; p=0.014<0.05). 

Tablo 6. Tüketicilerin Mobilyaya İlişkin Tercihlerinin Yaş Değişkenine Göre Farklılaşması 

Tüketicilerin Mobilyaya 

İlişkin Tercihleri 

Yaş 

grubu 
N Ort. Ss KW p 

Mobilyada satın alma 

özellikleri tercih 

20 - 29  

30 - 39  

40 - 49  

50  < 

34 

200 

234 

44 

4.260 

4.370 

4.368 

4.182 

0.433 

0.542 

0.499 

0.738 

4.909 0.179 

Mobilyada seçmeye yönelik 

özellikler tercihi 

20 - 29  

30 - 39  

40 - 49  

50  < 

34 

200 

234 

44 

3.922 

3.865 

3.769 

3.568 

0.774 

0.893 

0.892 

0.818 

6.037 0.110 

Mobilyada kullanım 

özellikleri tercihi 

20 - 29  

30 - 39  

40 - 49  

50  < 

34 

200 

234 

44 

4.163 

4.423 

4.412 

4.288 

0.496 

0.542 

0.521 

0.687 

10.641 0.014* 

Mobilyada dekorasyon 

özellikleri tercihi 

20 - 29  

30 - 39  

40 - 49  

50  < 

34 

200 

234 

44 

3.838 

3.970 

3.792 

3.731 

0.757 

0.772 

0.842 

0.856 

6.984 0.072 

Kullanıcı beklentileri 

20 - 29  

30 - 39  

40 - 49  

50  < 

34 

200 

234 

44 

4.141 

4.433 

4.214 

4.200 

0.798 

0.562 

0.622 

0.694 

17.892 0.000* 

*p<0.05 
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Akyüz  (2006) mobilya satın alımı tercihinde tüm yaş gruplarında dayanıklılık, kalite, garanti 

faktörlerinin öncelikli olduğunu saptamıştır. Arslan vd. (2009) yaşın markalı mobilya 

tercihine etkisini incelemişlerdir; 20-30 yaş aralığındaki tüketicilerin % 25’inin, 31-40 yaş 

aralığındaki tüketicilerin % 21’inin, 41-50 yaş aralığındaki tüketicilerin % 25’inin markalı 

mobilyayı tercih ettiklerini saptamışlardır. Ersoy ve Kalınkara (1997), mobilya kullanım 

özellikleri tercihinde tüketicilerin kullanışlılık, konfor, temizlenebilme-silinebilme, 

çekmecelerin kolay açılıp kapanabilmesi faktörlerini seçtiklerini bulmuşlardır. Akyüz  (1998), 

tüketicilerin mobilya satın alımında en çok kullanımda rahatlık (% 66) ve dayanıklılığa (% 

45) önem verdiklerini bulmuştur. Mobilya kullanım özellikleri olarak; sağlam ve uzun ömürlü 

olması (% 79.7), insan vücudunun yeteneklerine uygun olarak en az yorulma ile rahatlığın 

sağlanması (% 76.1), işlevsel olması (% 65.4), ergonomik olması (% 52.6) ve zorunlu bir 

ihtiyaç olması (% 52) belirlenmiştir. Göktaş (2003), tüketicilerin mobilya satın alma 

tercihlerini hem mağazadan satın alan tüketicilerde, hem de sipariş usulü satın alan 

tüketicilerde ekonomik olma, fonksiyonel olma, dayanıklı, estetik, kolay taşınır olma 

özellikleri olarak bulmuştur. Yapılan bu çalışmaların araştırmayı desteklediği görülmektedir. 

 
Tablo 7. Tüketicilerin Mobilyaya İlişkin Tercihlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre 

Farklılaşması 

Tüketicilerin Mobilyaya 

İlişkin Tercihleri 
Cinsiyet N Ort. Ss MW p 

Mobilyada satın alma 

özellikleri tercih 

Kadın  

Erkek 

329 

183 

4.373 

4.296 

0.529 

0.552 
27498.500 0.101 

Mobilyada seçmeye yönelik 

özellikler tercihi 

Kadın  

Erkek 

329 

183 

3.838 

3.730 

0.914 

0.815 
27118.500 0.060 

Mobilyada kullanım 

özellikleri tercihi 

Kadın  

Erkek 

329 

183 

4.445 

4.288 

0.539 

0.547 
24351.500 0.000* 

Mobilyada dekorasyon 

özellikleri tercihi 

Kadın  

Erkek 

329 

183 

3.932 

3.730 

0.841 

0.746 
24268.000 0.000* 

Kullanıcı beklentileri 
Kadın  

Erkek 

329 

183 

4.353 

4.186 

0.623 

0.623 
24788.55 0.001* 

*p<0.05 
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Araştırmaya alınan tüketicilerin mobilyada kullanım özellikleri tercihinin cinsiyet değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-

U testi sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (Mann Whitney 

U=24351.5.0; p=0.000<0.05). Kadın tüketicilerin mobilyada kullanım özellikleri tercihi puan 

ortalaması (4.445), erkek tüketicilerin puan ortalamasından (4.288) yüksek bulunmuştur. 

Tüketicilerin mobilyada dekorasyon özellikleri tercihinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi 

sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (Mann Whitney U=24268.00; 

p=0.000<0.05). Kadın tüketicilerin mobilyada dekorasyon özellikleri tercihi puan ortalaması 

(3.932), erkek tüketicilerin puan ortalamasından (3.730) yüksek bulunmuştur. Tüketicilerin 

kullanıcı beklentilerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda gruplar 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (Mann Whitney U=24788.50; 

p=0.001<0.05). Kadın tüketicilerin kullanıcı beklentileri puan ortalaması (4.353), erkek 

tüketicilerin puan ortalamasından (4.186) yüksek bulunmuştur. Buna göre; kadın 

tüketicilerinin erkeklere göre tercihlerinin farklı olduğu söylenebilir (Tablo 7).  

 
Akyüz  (2006) mobilya satın alımında erkek ve kadın tüketicilerin birinci sırada dayanıklılık 

faktörünü, kadın tüketicilerin ikinci sırada garanti, üçüncü sırada kalite; erkek tüketicilerin 

ikinci sırada kalite, üçüncü sırada garanti faktörünü önemli bulduğunu tespit etmiştir. Arslan 

vd. (2009) satın alma tercihini inceledikleri çalışmada kadın tüketicilerin % 26’sının, erkek 

tüketicilerin % 23’ünün markalı mobilyayı tercih ettiğini saptamıştır.  

Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin mobilyaya ilişkin tercihlerinin çalışma durumu 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

Mann Whitney-U testi sonucunda tercihlerin hiçbirinde çalışma durumunun etkili olmadığı ve 

gruplar arasındaki farklılığın istatistiksel açıdan anlamlı bulunmadığı saptanmıştır (p>0.05).  

 
Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin mobilyaya ilişkin tercihleri medeni durum 

değişkenine göre incelenmiştir. Yalnızca mobilyada kullanım özellikleri tercihinde Kruskal 

Wallis H-Testi sonuçlarına göre gruplar arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur (KW=8.518; 

p=0.036<0.05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U 

testi uygulanmıştır. Buna göre; evli tüketicilerin mobilyada kullanım özellikleri tercihi puan 
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ortalaması (4.396) bekâr tüketicilerin puan ortalamasından (4.135) yüksek bulunmuştur 

(Mann Whitney U=4738.000; p=0.018<0.05). Dul (eşi ölmüş) olan tüketicilerin mobilyada 

kullanım özellikleri tercihi puan ortalaması (4.611) bekâr tüketicilerin puan ortalamasından 

(4.135) yüksek bulunmuştur (Mann Whitney U=106.500; p=0.015<0.05).  

 
Burdurlu vd. (2004) mobilya satın alım tercihinde evli tüketicilerin mobilyanın fiyatını (% 

37.7), bekâr tüketicilerin ürünün kalitesi ve kalite belgesinin olmasını (% 33.6) önemli 

bulduğunu saptamışlardır. Hem evli, hem de bekâr tüketicilerin mobilya satın almada ikinci 

ve üçüncü öncelikli tercihinin, ürünün kaliteli olması ve kalite belgesinin bulunması olduğu 

belirlenmiştir.  Arslan vd. (2009) medeni durumun markalı mobilya tercihine etkisini 

incelemişler; evli tüketicilerin % 24’ünün, bekâr tüketicilerin % 24’ünün markalı mobilyayı 

tercih ettiğini, boşanmış tüketicilerin % 29’unun markasız mobilyayı tercih etmiş olduklarını 

saptamışlardır. Dülgeroğlu (2011) mobilya satın alımında etkili olan faktörlerin öncelik 

sıralamasını, medeni hal özellikleri bakımından karşılaştırmış birinci tercih olarak bekâr 

tüketicilerin % 57’sinin, evli tüketicilerin % 60’ının mobilyanın kaliteli olması faktörünü 

seçtiklerini bulmuştur. Bu sonuçlar araştırma bulgularını destekler niteliktedir. 

 

Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin mobilyaya ilişkin tercihlerinin eğitim durumu 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

Kruskal Wallis H-Testi sonucunda tercihlerin hiçbirinde eğitim durumunun etkili olmadığı ve 

gruplar arasındaki farklılığın istatistiksel açıdan anlamlı bulunmadığı saptanmıştır (p>0.05).  

 
Tablo 8. Tüketicilerin Mobilyaya İlişkin Tercihlerinin Yaş Değişkenine Göre Farklılaşması 

Tüketicilerin Mobilyaya 

İlişkin Tercihleri 
Gelir N Ort. Ss KW p 

Mobilyada satın alma 

özellikleri tercih 

   >   1000 

1001-2000 

2001-3000 

3001   < 

161 

213 

71 

67 

4.285 

4.357 

4.336 

4.468 

0.500 

0.591 

0.507 

0.466 

7.421 0.060 

Mobilyada seçmeye yönelik 

özellikler tercihi 

>   1000 

1001-2000 

2001-3000 

3001   < 

161 

213 

71 

67 

3.723 

3.768 

3.892 

3.985 

0.939 

0.865 

0.845 

0.803 

5.239 
0.155 
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Mobilyada kullanım 

özellikleri tercihi 

>   1000 

1001-2000 

2001-3000 

3001   < 

161 

213 

71 

67 

4.413 

4.401 

4.449 

4.471 

0.518 

0.568 

0.520 

0.560 

8.333 0.040* 

Mobilyada dekorasyon 

özellikleri tercihi 

>   1000 

1001-2000 

2001-3000 

3001   < 

161 

213 

71 

67 

3.781 

3.851 

4.023 

3.900 

0.892 

0.796 

0.677 

0.792 

4.174 0.243 

Kullanıcı beklentileri 

>   1000 

1001-2000 

2001-3000 

3001   < 

161 

213 

71 

67 

4.161 

4.325 

4.355 

4.445 

0.698 

0.595 

0.633 

0.485 

10.652 0.014* 

*p<0.05 

 

Tablo 8’de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan tüketicilerin mobilyada kullanım 

özellikleri tercihinin ailenin ortalama aylık gelir miktarı değişkeni açısından anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi 

sonuçlarına göre anlamlı farklılık bulunmuştur (KW=8.333; p=0.040<0.05). Farklılığın hangi 

gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre; 

ailesinin ortalama aylık gelir miktarı 1001-2000 TL olan tüketicilerin ortalama puanı (4.49), 

ailesinin ortalama aylık gelir miktarı 1000 TL ve daha az olan tüketicilerin ortalama 

puanından (4.313) yüksek bulunmuştur (Mann Whitney U=15124.000; p=0.049<0.05). 

Ailesinin ortalama aylık gelir miktarı 2001-3000 TL olan tüketicilerin ortalama puanı (4.449), 

ailesinin ortalama aylık gelir miktarı 1000 TL ve daha az olan tüketicilerin ortalama 

puanından (4.313) yüksek bulunmuştur (Mann Whitney U=4794.000; p=0.049<0.05). 

Ailesinin ortalama aylık gelir miktarı 3000 TL’den fazla olan tüketicilerin ortalama puanı 

(4.471), ailesinin ortalama aylık geliri 1000 TL ve daha az olan tüketicilerin ortalama 

puanından (4.313) yüksek bulunmuştur (Mann Whitney U=4294.000; p=0.015<0.05). 

Tüketicilerin kullanıcı beklentilerinin ailenin ortalama aylık gelir miktarı değişkeni açısından 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-

Testi sonuçlarına göre gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. (KW=10.652; 

p=0.014<0.05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U 

testi uygulanmıştır. Buna göre; ailesinin ortalama aylık gelir miktarı 1001-2000 TL olan 
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tüketicilerin ortalama puanı (4.325), ailesinin ortalama aylık gelir miktarı 1000 TL ve daha az 

olan tüketicilerin ortalama puanından (4.161) yüksek bulunmuştur (Mann Whitney 

U=14934.000; p=0.031<0.05). Ailesinin ortalama aylık gelir miktarı 2001-3000 TL olan 

tüketicilerin ortalama puanı (4.355), ailenin ortalama aylık gelir miktarı 1000 TL ve daha az 

olan tüketicilerin ortalama puanından (4.161) yüksek bulunmuştur (Mann Whitney 

U=4681.000; p=0.026<0.05). Ailesinin ortalama aylık gelir miktarı 3000 TL’den fazla olan 

tüketicilerin ortalama puanı (4.445), ailesinin ortalama aylık gelir miktarı 1000 TL ve daha az 

olan tüketicilerin ortalama puanından (4.161) yüksek bulunmuştur (Mann Whitney 

U=4087.500; p=0.004<0.05). 

 
Burdurlu vd. (2004) mobilya satın alım tercihlerinde 600 TL ve altı gelir seviyesine sahip 

olan tüketicilerin % 46.7’sinin ve 601 TL-1000 TL gelir seviyesine sahip olan tüketicilerin % 

38.8’inin mobilya fiyatının önemli bulunduğunu, 1000 TL üzeri gelire sahip olan tüketicilerin 

ürün kalitesini ve ürünün kalite belgesinin olmasını önemli bulduğunu saptamışlardır. Tüm 

gelir gruplarında ürünün kaliteli olmasının ikinci öncelikli ve kalite belgesine sahip olmasının 

üçüncü öncelikli olarak seçildiğini tespit etmiştir. Akyüz  (2006) mobilya satın alımında etkili 

faktörlerin sıralamasında; tüm gelir gruplarında birinci sırada dayanıklılık, ikinci sırada; 

düşük gelir grubunda fiyat, orta gelir grubunda garanti, yüksek gelir grubunda kalitenin, 

üçüncü sırada; düşük ve orta gelir grubunda kalite, yüksek gelir grubunda garanti faktörlerinin 

önemli olduğunu saptamıştır. Arslan vd. (2009) aylık gelir durumunun markalı mobilya 

tercihine etkisini incelemişler; 501-1000 TL’nin altı gelire sahip olan tüketicilerin % 21’inin 

markalı, 1001-2000 TL gelir aralığına sahip olan tüketicilerin % 22’sinin markalı, 2001-3000 

TL gelir aralığına sahip olan tüketicilerin % 25’inin markalı, 3001 TL ve üzeri gelire sahip 

olan tüketicilerin % 25’inin markalı mobilya tercih etmiş olduklarını saptamışlardır. 

 
Tablo 9. Tüketicilerin Mobilyaya İlişkin Tercihlerinin Oturulan Konutun Mülkiyet Durumu 

Değişkenine Göre Farklılaşması 

Tüketicilerin Mobilyaya 

İlişkin Tercihleri 

Mülkiyet 

durumu 
N Ort. Ss MW p 

Mobilyada satın alma 

özellikleri tercih 

Ev sahibi 

Kira 

306 

206 

4.369 

4.311 

0.539 

0.536 
28806.000 0.096 

Mobilyada seçmeye yönelik Ev sahibi 306 3.826 0.877 30177.500 0.410 
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özellikler tercihi Kira 206 3.761 0.888 

Mobilyada kullanım 

özellikleri tercihi 

Ev sahibi 

Kira 

306 

206 

4.409 

4.359 

0.564 

0.519 
29115.000 0.141 

Mobilyada dekorasyon 

özellikleri tercihi 

Ev sahibi 

Kira 

306 

206 

3.910 

3.785 

0.810 

0.816 
28308.000 0.049* 

Kullanıcı beklentileri 
Ev sahibi 

Kira 

306 

206 

4.340 

4.224 

0.620 

0.634 
27948.500 0.028* 

*p<0.05 

 
Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin mobilyada dekorasyon özellikleri tercihinin oturulan 

konutun mülkiyet durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda istatistiksel açıdan anlamlı 

farklılık bulunmuştur (Mann Whitney U=28308.00; p=0.049<0.05). Oturduğu konutta ev 

sahibi olan tüketicilerin puan ortalaması (3.910), kiracı olanların puan ortalamasından (3.785) 

yüksek bulunmuştur. Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin kullanıcı beklentilerinin 

oturulan konutun mülkiyet durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda istatistiksel 

açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur (Mann Whitney U=27948.50; p=0.028<0.05). Oturduğu 

konutta ev sahibi olan tüketicilerin puan ortalaması (4.340), kiracı olanların puan 

ortalamasından (4.224) yüksek bulunmuştur. Buna göre, ev sahibi tüketicilerin kiracı olanlara 

göre mobilyada dekorasyon özellikleri tercihinin ve kullanıcı beklentilerinin daha farklı 

olduğu söylenebilir (Tablo 9). Üstün (2004) tüketicilerin mobilya satın alma tercihini 

incelediği çalışmada lojman kullanıcısı tüketicilerinin mobilya kullanımında; fonksiyonellik, 

modülerlik, toplanabilirlik gibi faktörleri aradığını saptamıştır. Arslan vd. (2009)  ev sahibi 

tüketicilerin % 29.0’unun, kiracı tüketicilerin % 19.0’unun markalı mobilyayı tercih ettiğini 

bulmuşlardır. 

 
Tablo 10’da yer aldığı gibi araştırma kapsamına alınan tüketicilerin mobilyada dekorasyon 

özellikleri tercihinin mobilya satın alırken kullandığı satın alma şekli değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U 

testi sonucunda istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur (Mann Whitney 

U=22930.50; p=0.025<0.05). Mobilyayı peşin satın alan tüketicilerin puan ortalaması (3.987), 

mobilyayı vadeli satın alan tüketicilerin puan ortalamasından (3.810) yüksek bulunmuştur. 
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Buna göre tüketicilerin mobilyada dekorasyon özellikleri tercihinin tüketicinin mobilyayı 

satın alırken kullandığı satın alma şeklinden etkilendiği ve mobilyayı peşin satın alan 

tüketicilerin tercihlerinde daha dikkatli oldukları söylenebilir. Diğer ifadelerde anlamlı 

farklılık saptanmamıştır. 

 
Tablo 10. Tüketicilerin Mobilyaya İlişkin Tercihlerinin Mobilya Satın Alırken Kullandığı 

Satın Alma Değişkenine Göre Farklılaşması 

Tüketicilerin Mobilyaya 

İlişkin Tercihleri 

Satın alma 

şekli 
N Ort. Ss KW p 

Mobilyada satın alma 

özellikleri tercih 

Peşin 

Vadeli  

142 

370 

4.285 

4.369 

0.558 

0.529 
24125.000 0.149 

Mobilyada seçmeye yönelik 

özellikler tercihi 

Peşin 

Vadeli 

142 

370 

3.822 

3.791 

0.944 

0.857 
25144.500 0.448 

Mobilyada kullanım 

özellikleri tercihi 

Peşin 

Vadeli 

142 

370 

4.401 

4.385 

0.517 

0.558 
25951.000 0.830 

Mobilyada dekorasyon 

özellikleri tercihi 

Peşin 

Vadeli 

142 

370 

3.987 

3.810 

0.803 

0.814 
22930.500 0.025* 

Kullanıcı beklentileri 
Peşin 

Vadeli 

142 

370 

4.307 

4.288 

0.621 

0.631 
25889.000 0.797 

*p<0.05 

 
Ersoy ve Kalınkara (1997) tüketicilerin % 48.3’ünün oturma grubu mobilyasında, % 

45.7’sinin yemek odası grubunda bireysel zevke uygunluk faktörünü seçtiklerini 

bulmuşlardır. Parcells vd. (1999)’nin yaptıkları çalışmada okul mobilyaları ve öğrencilerin 

vücut ölçüleri arasında uyumsuzluk istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Pakarinen ve 

Asikainen (2001)’in tüketici tercihinde en önemli faktörlerin nitelik ve tasarım olduğunu 

tespit etmiştir. Bayoğlu (2002) tüketicilerin oturma grubu seçmelerinde en çok kullanışlılık ve 

konfor faktörlerinin etkili olduğunu belirlemiştir. Yapılan çalışmalar mobilyada dekorasyon 

özellikleri tercihini destekler niteliktedir. 

 
Sonuç ve Öneriler 

Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin daha çok orta yaş grubunda, yarıdan çoğunun kadın, 

lise ya da yüksekokul mezunu tüketiciler olduğu görülmektedir. Ev sahibi olan ve mobilyayı 

vadeli satın alan tüketiciler çoğunluktadır. Tüketicilerin mobilyaya ilişkin tercihlerinden 
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mobilyada satın alma özellikleri tercihi, mobilyada seçmeye yönelik özellikler tercihi ve 

mobilyada dekorasyon özellikleri tercihinin yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermediği; 

mobilyada kullanım özellikleri tercihi ve kullanıcı beklentilerinin anlamlı şekilde farklılaştığı 

görülmektedir. Mobilyada satın alma özellikleri tercihi ve mobilyada seçmeye yönelik 

özellikler tercihinin cinsiyete göre farklılaşmadığı, mobilyada dekorasyon özellikleri tercihi, 

mobilyada kullanım özellikleri tercihi ve kullanıcı beklentilerinin cinsiyete farklılaştığı; 

mobilyada kullanım özellikleri tercihinin medeni duruma göre farklılaştığı anlaşılmaktadır. 

 
Tüketicilerin mobilyaya ilişkin tercihlerinden mobilyada satın alma özellikleri tercihi, 

mobilyada seçmeye yönelik özellikler tercihi ve mobilyada dekorasyon özellikleri tercihi 

ailenin ortalama aylık gelir miktarına göre farklılaşmamakta, mobilyada kullanım özellikleri 

tercihi ve kullanıcı beklentileri ailenin ortalama aylık gelir miktarına göre farklılaşmaktadır. 

Mobilyada satın alma özellikleri tercihi, mobilyada seçmeye yönelik özellikler tercihi ve 

mobilyada kullanım özellikleri tercihi tüketicinin mobilya satın alırken kullandığı satın alma 

şekline göre farklılaşmamakta, mobilyada dekorasyon özellikleri tercihi ve kullanıcı 

beklentileri tüketicinin mobilya satın alırken kullandığı satın alma şekline göre 

farklılaşmaktadır. Mobilyada dekorasyon özellikleri tercihi ise tüketicinin mobilya satın 

alırken kullandığı satın alma şekline göre farklılaşmaktadır. 

 
Elde edilen sonuçlara göre; mobilya üreticisi firmaların ürünlerin tasarımından nihai ürün 

olarak sunum aşamasına kadar geçen süreci özenle takip etmeleri ve eksiklilerini gidermeleri 

önerilmektedir. Firmaların, hammadde temini, üretim, ürün kontrolü ve sevkiyat 

planlamalarında daha özenli hareket ederek, tüketiciye söz verilen tarihlerde kusursuz 

mobilya teslimatlarının yapılması gerekmektedir. Tüketiciler açısında çok önemli 

bağlayıcılığı olan bu problemlerin giderilmesi üretici firmaya sadakat olarak dönecektir. 

Firmalar mobilyada malzeme kalitesine önem vermeli ve tüketicilerin uzun süreli 

kullanımlarına dayanım gösterecek özellikte malzemeler kullanmalıdır. Malzeme kalitesinde, 

standartlarda belirtilen değerlerin dışına çıkmaları firma için kazanç görüntüsü oluştursa da, 

firma imajının zedelenmesine ve satışların düşmesine sebep olacaktır. Firmalar mobilya fiyat 

ve ödeme seçeneklerini, tüketicilerin arzu ettiği ödeme koşullarını dikkate alarak 

şekillendirmelidir. 
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Tüketicilerin gereksinme ve olanaklarını doğru saptaması, ihtiyacı olan doğru ürüne en uygun 

koşulları seçerek ulaşmasını sağlayacaktır. Mobilya çeşitleri ve mobilya özelliklerine ilişkin 

bilgi sahibi olması tercihlerini en uygun şekilde yapabilmesine yardımcı olacaktır. 

Tüketicilerin yaygın eğitim programlarıyla eğitilmeleri, ayrıca örgün eğitim programlarında 

‘tüketici eğitimi’ dersleri kapsamında mobilya ürün özellikleri, mobilya seçimi ve satın 

alınması konularında bilgi verilmesinin tüketicilerin mobilyaya ilişkin tercihlerine katkısının 

olabileceği düşünülmektedir. 
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MESNEVÎ’DEKİ BİREY-TOPLUM İLİŞKİSİNİN ÇAĞDAŞ TOPLUM PSİKOLOJİSİ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Dr. Musa KAVAL* 

Öz 

Günümüzde olduğu gibi yaşadığı dönemde de toplumun hemen her kesimi tarafından 
sevilen ve çevresiyle daima iletişim içerisinde olan Mevlânâ’nın topluma dair bir takım 
olumsuz ifadeleri olduğunu görebiliriz. Özellikle manevî tekâmülü anlatmaya çalıştığı 
Mesnevî’yi okurken kimi zaman insanın nerdeyse toplumdan izole bir hayat sürmesi gerektiği 
anlayışının savunulduğu izlenimine kapılabilinir. Ancak bir başka hikâyede ise toplumdan 
uzak yaşayanın Şeytanın tuzağına düşeceğinden bahsederek kişiyi yalnız yaşamaktan men 
eder. Dolayısıyla birey ve toplum ikileminde kişiliğini ve hayatını inşa eden bireyin iki yönlü 
etkileşim içerisine girmesine ve iki tarafında olumlu ve olumsuz yönlerine dikkat 
çekmektedir. Özellikle iki yönlü gelişim ve etkileşim alanına sahip bireysel ve toplumsal 
hayatın olumlu ve olumsuz yönlerine değinerek kâmil bir insan olma yolunda ilerlemesi 
gereken insana, doğru olanın bu iki etki alanın sadece birine kapılmak yerine aklını kullanarak 
dengeli bir yol izlemesini salık verir. Onun yüzyıllar öncesinden dile getirmiş olduğu bireysel 
ve toplumsal yaşamın artılarını ve eksilerinin günümüz çağdaş psikoloji verileri ile de 
destekleniyor olması Mevlânâ’nın, insanı ne derece iyi tanıdığını gösterir. Onda kendilerinden 
bir şeyler bulması ve sorunlarına bir nebze olsun çare bulmaları aslında çağdaş insanın kendi 
ve toplum arasındaki yakalamaya çalıştığı huzur veren harmoninin bir parçasıdır.   

Anahtar Kelimeler: Mevlânâ, birey, toplum, toplum psikolojisi, toplumsallaşma 

 

EVALUATION OF INDVIVIDUAL AND SOCIAL LIFE IN MASNAVÎ IN ASPECT 

OF COMMUNITY PSYCHOLOGY 

Abstract 

We can notice some negative ways of writing about the community from Rumi loved by 
every parts of the society like now and had relationship with them. Particularly while reading 
the Masnevı which he wrote to express the way of evaluation,  the reader can nearly be seized 
the notion of living in isolation. Yet, in some other stories he prohibited the people by saying 
that if they live in isolated, they will actually get in the snap of the Devil. Consequently he 
called person’s attention on constructing his personality and way of life by interaction 
between himself and society and show both positive and negative sides of them. By doing this 
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he especially advises people who must be on the path of being evaluation to follow the 
balanced harmony between the self and the community by using his wisdom not heading 
towards to one after focusing on good and bad sides of personel and community life having  
affects on him. What proves us Rumi’s define humanbeing  well is that his ideas were spoken 
for centries before are supported nowadays by contemporary works of psychology. Actually  
people’s finding something from him and getting solution of some problems is a part of 
peaceful harmony they try to catch.  

Key Words: Rumi, person, community, social psychology, socialization 

 

Giriş 

Sosyal psikoloji diğer adlarıyla toplum ya da kitle psikolojisi,  psikolojinin alt 
dallarından biri olarak geç de olsa dikkatleri çekmeye başlamıştır. Özellikle politik alana 
etkisi ve karşılıklı etkileşimi son yüzyılda giderek artmıştır. Savaşların cephe cepheye 
olmaktan çıkıp ağırlıklı olarak siber ve psikolojik olarak devam etmesi bunda önemli bir 
etken olmuştur.  Son zamanlarda dünya genelindeki siyasal ve ideolojik ayrışma, çatışma ve 
kavgalara bakıldığında kitle psikolojisinin baş aktörlerden olduğunu görmek zor değildir. 
Elbette ki biz konumuz gereği siyasal olana değil Mevlâna’nın eseri Mesnevî’den hareketle 
konuya ışık tutmaya çalışacağız. Mevlânâ’nın toplumun genel eğilimleri, bireyin kendi 
kişiliği ve davranış şekilleri üzerinde durarak yüzyıllar öncesinden dikkat çekmiş olduğu bir 
takım genel toplumsal eğilimleri ifade etmeye çalışacağız. Ancak evvela genç müstakil bir 
bilim olan toplumsal psikoloji, toplumsal kimlik ve bireysel kimlik hakkında genel bilgiler 
vermenin faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Bir ailede dünyaya gelen, bedensel ve ruhsal gelişimi için başkalarına ihtiyaç duyan 
insanoğlu tabii olarak sosyal bir varlıktır. Doğum öncesinden itibaren inşa etmeye başladığı 
benlik örüntüsünü başkalarından farklı olarak kendi doğal yönelimleriyle belirleyen insan, 
kişisel kimliği ile birlikte sosyal kimliğini de oluşturur. (Tajfel, 1978)  Diğer bir ifade ile 
Fischer’in izah ettiği gibi psikolojideki kimlik kavramı kişinin psikolojik ve sosyal olanı bir 
araya getirerek oluşturduğu bir sentezdir.(1987) 

Jung ise kişiliğin temelini oluşturan “kolektif bilinçdışı”ndan bahseder, ki o davranışları 
yönlendiren çok güçlü ve tüm insanlarda ortak var olduğu düşünülen psişik bir yapıdır. (1980) 
Kişisel bilinçdışı ise kişinin yaşantısının bir sonucuyken, kolektif bilinçdışı ise kişinin hayatı 
boyunca bilinç düzeyinde yaşamadığı olgulardan müteşekkildir. Kolektif bilinçdışının 
”arketipler” adının verildiği bir takım ruhsal eğilimler vardır. (Jung, 2003,17) Bir manada 
kişiliğin görünmeyen köklü yanı olan arketip; kişiyi benzer durumlar yaşamış olan ataları ile 
aynı şekilde davranmaya iten bilişsel aktivitelerin motivasyonu anlamına gelmektedir. Yani 
ataları ile benzer durumlarda benzer davranış özelliklerinin gösterilmesine neden olan ortak 
psikolojik altyapı denilebilir. (Schults, 2002,563) Stevens’ın ifadesi ile arketipler her insanda 
var olan özdeş psişik yapılar sistemidir. (1999,49) Aynı zamanda kolektif bilinçdışı, arketipler 
sayesinde daha önceki nesillerin deneyimlerini de kapsar. Ve insan çoğu zaman farkında 
olmadığı ve kontrol edemediği arketiplerin ortaya çıkışını kendi dışındaki kişilerde 
görebilmektedir. (Jung, 1982, 50) Jung’un izah ettiği psikolojik tahlillerin benzerini 
Mevlânâ’da görmek mümkündür. İlerleyen ilgili bölümlerde bunlara değinilecektir. Ancak 
genel olarak Mevlânâ bütün insanların potansiyel olarak iyi-kötüye meyilli olduğunu, 
iradesini kullanıp tercihte bulunarak davranış sergilediğini anlatır. Kendi üzerinde fark 
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edemediği eğilimleri de Hz. Peygamber’in “mümin mümin aynasıdır.” buyruğundan hareketle 
çevresindekileri gözlemleyerek, varsa kötü alışkanlık ve davranış kalıpları onların önce 
farkına varıp sonra da düzeltilmesini salık verir.  

 McDougall bireyin yaşamının, dâhil olduğu grubunkinden farklı olduğunu ve grup içi 
yaşamın kendi yasaları ve kuralları olduğunu söyler. (1921) Yani grup bilinci ile ortaya çıkan 
kolektif düşünce ve psikolojik tavır bireylerin sahip olduklarından farklıdır. (Hogg, 1992) 
Benzer şekilde Sherif de grup-birey ilişkisini parça-bütün ilişkisine benzetmiştir. Etkileşim 
sonucunda üyelerin kendilerini birey olarak değil, dâhil olunan grup içerisinde nitelikleri 
değiştirilmiş olarak sosyal sistemin parçaları olduğunu ileri sürer.(Turner, 1987) 

Tajfel, insanın sosyal çevresini düzenlemek ve sosyal çevrede kendilerini 
anlamlandırabilmek ve sahip olduğu yeri belirlemek için “kategorizasyonu” kullandığını ileri 
sürer. Çünkü kategarizasyon bireyin kendisini tanımlamasının yanında, onun toplum 
içerisindeki yerini de işaret eder.(Tajfel,1981) Birey sahip olduğu kategorilerden hareketle 
sosyal kimliğinin önemli bir parçasını oluşturur. Kategoriler daha çok etnik, dini, siyasi görüş, 
mezhepsel ve benzeri gibi alt kimlik olarak görülebilecek aidiyetlerdir. (Tajfel, 1981) Bu 
kategorilere üye olmak suretiyle bireyler, sosyal kimliklerini oluştururken kendi gruplarını 
diğer gruplarla karşılaştırarak sosyal kimliklerini değerlendirirler. (Tajfel, 1978) Kendini bir 
kategoriye dâhil edenlerin o kategoridekilerle özdeşleşme ve o kategorinin sahip olduğu 
varsayılan davranışları da benimsemeye başlamasıyla sosyal kategorizasyon grupların ve grup 
davranışlarının oluşmasına neden olur. (Hogg ve Abrams, 1990) Sonuç olarak sosyal kimlik 
ifadesinde duygusal ve kolektif bir kategorizasyon sürecinin var olduğu görülür.(Tajfel ve 
Turner, 1979) 

 

Mevlânâ Dönemi Sosyal Yapı 

Mevlânâ’nın yaşamış olduğu dönem Anadolu coğrafyasının ihtişamlı bir medeniyet 
sonrası özellikle Moğol İstilası ve onun ile ilişkili olarak gelişen diğer olaylar zinciri 
münasebetiyle sosyal, ekonomik ve siyasal yapı bozulmuş, adeta bir kaos ortamı oluşmuştur. 
Buna rağmen Ocak, Mevlânâ’nın yaşamış olduğu dönem itibarı ile yaşamını sürdürdüğü 
sosyal çevre ile olan ilişkilerin zannedilenin aksine yoğun olduğuna ifade etmiş, Moğol 
istilası ve siyasal mücadelelere denk gelen bu dönemde daha çok ezilenlerden yana üstlendiği 
sosyal sorumluluğa dikkat çekmiştir. (1996, 140) Çünkü anarşinin ve kaosun kol gezdiği 
devirde mevkilerini sağlamlaştırmak için halkı soyan memurlar yüzünden idare adeta yok 
olmuş gibiydi. (Köprülü,1996, 53)  

Selçuklu yönetimi başta sultanlar olmak üzere her zaman ilim ve gönül ehli kişilere 
büyük değer vermiş, onlara hürmet ve himmette bulunmuş, Anadolu’ya gelip ikamet etmeleri 
noktasında çaba sarf etmişlerdir. Bu nedenle ulemâlar Anadolu’ya geldiklerinde sosyolojik 
açıdan önem arz eden aktörler olarak görülmüşlerdir. Dolayısıyla Mevlâna gibi şahsiyetler 
Anadolu coğrafyası ve kültüründe dini ve tasavvufi bir kişilik olmanın ötesinde sosyal ve 
kültürel hayatın merkezinde yer almışlardır. İnsan ve onun bütün ruhsal özelliklerine değinen 
Mesnevî’nin daha başlarında “Dinleyin dostlar! Bizim halimizi anlatıyor…” (Mesnevî, 
1,b.35) diyerek bahsedilen konu ve hakikatlerin, dönemin insanının muhatap alınarak 
yazıldığını anlayabiliyoruz. Günümüz Müslümanlarının hatta çağdaş Batı toplumunun dahi 
psikolojik sıkıntılarına çözüm olma gerçeğini “Bizden sonra Mesnevî şeyhlik edecek ve 
arayanlara doğru yolu gösterecek; onları yönetecek ve önderlik edecektir.” (Sipehsâlâr, 1977, 
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75) ifadesi ile asırlar önceden öngörmüştür. İnsana dair ele almış olduğu ince ve derin 
bireysel nitelikler yanında insan-toplum ilişkisine de değinmiştir. Toplumsal yaşamın 
merkezinde önemli sorumluklar üstlenmiş ve toplumun hemen her katmanından insan ile iyi 
ilişkiler geliştirmiş bir kanaat önderi olarak henüz Mesnevî’nin ilk beyitlerinde ifade ettiği 
“Herkes kendi zannınca benim dostum oldu ama kimse içimdeki sırları araştırmadı.” 
(Mesnevî,1,6) şikayeti ayrıca dikkati çekicidir. Öncelikle “herkes” ile onların “zanlarınca” 
dost olduğunu fakat “sırlarının araştırılmadığı” serzenişi birey-toplum ilişkisi açısından 
sadece Mevlânâ’nın değil günümüz insanın hatta çocuklarının dahi ifade ettiği bir 
anlaşılamama ve algılanamama probleminin ifadesidir. Dolayısıyla sadece bu beyit bile 
insanoğlunun toplum içerisinde bireysel olan ile toplumsal olan arasındaki harmoniyi 
yakalama becerisinin ne kadar zor olduğunun işaretidir. Mevlânâ’nın sadece Müslümanlar 
tarafından değil gayrimüslüm, sadece zenginler değil fakirler tarafından da sevilen bir kişi 
olmasına rağmen anlaşılamama gibi bir problemi olduğunu eserinin farklı bölümlerinde de 
görebiliriz. Bu kadar geniş bir yelpaze tarafından hüsnükabul görmesi bile onun ifadesi ile bir 
anlaşılamama sorununu aşmasına yetmemiştir. Onun dinleri, mezhepleri ve ırkları “Yaratılış 
Okyanusunda” eritmesi karşısında Mevlâna’yı kendi zanlarınca tanıyıp onunla dost 
olduklarını iddia edenlerin aslında yanıldığını anlıyoruz. Çünkü büyük bir okyanusta çeşit 
çeşit balık ve bitki türleri bulunmakla birlikte bunların her biri okyanusu ifade etmekten öte 
okyanusun bir parçasını ihtiva etmektedirler. Dolayısıyla okyanus bunların her birinden daha 
kompleks ve giriftir. Mevlânâ’yı okyanusa benzettiğimizde her bir balık ve bitki türü Tajfel’in 
kategorizasyon sürecine benzer şekilde Mevlâna’yı kendi zâvilerinden algılayıp 
anlamlandırmış ve hatta sınırlandırmışlardır. Mevlânâ’nın şikayet ettiği şey de budur. “Herkes 
kendi zannınca” ifadesi toplum içerisinde yaşayan insanlar yetiştiği aile, çevre, sahip olduğu 
inanç ve aidiyet duyduğu milliyet doğrultusunda kazandığı bireysel ve toplumsal kişilik yapısı 
ve düşünce dünyası ile onu anlamlandırmıştır. Çünkü Usta’nın ifade ettiği üzere kişinin 
çevresini algılama tarzı içerisinde yetiştiği fiziki ve sosyal çevre ile ilişkilidir. (2001, 90) 
Yukarıda da açıklamaya çalıştığımız çağdaş toplum psikoloji verileri ile açıklanan kolektif 
bilinçdışı ve kategarizasyon sürecini işletirken insan kasıttan uzak adeta bir otomasyon 
tarzında farkında olmadan bunu yapmaktadır. Her ne kadar masumane olsa da nihai böyle bir 
sınırlandırma Mevlânâ’yı bütünsel olarak algılamaktan uzaktır.  

 

Pasif Sosyalleşme 

Yukarıda bahsedilen genel anlaşılamama ve algılanamama probleminden sonra 
Mevlânâ, bireye toplumsal yaşam ile ilgili bir takım hatırlatmalarda bulunur. Mesela ona göre 
halk aslında hastadır, hummalıdır ama bunun farkında olmaktan uzak olmanın ötesinde 
kusuru bir başkasında arar. (Mesnevî,6,1337) Bu fikri Mevlânâ, Fihî mâ Fih’te yineler; “İnsan 
başka birinde birazcık çıban ve ufacık bir yara görse iğrenir ve o yemeği artık yiyemez. 
İnsandaki kötü huylar da kelliklere ve çıbanlara benzerler. Bu huylar, insanın kendinde 
olduğu zaman ondan iğrenmez, incinmez. Oysa başka birinde bu huyların pek azını görecek 
olsa ondan iğrenir, tiksinir.” (1990,19) Çoğu zaman negatif olayları yansıtmak için kullandığı 
bu gerekçeyi birey, prestij ve imaj kazanma söz konusu olduğunda içerisinde bulunmuş 
olduğu sosyal kimlik veya üyelerin genel kabullerinden istifade etmek için onlarla 
özdeşleşerek benimser ve savunur. Bazen bu kimlik edinme çabası kötü sonuçlara da 
varabilir. Örneğin kendilerini üstün gören birçok müşrik Hz. Peygamber zamanında sadece 
gururları nedeni ile İslam’ı kabul etmemiş, ona karşı mücadele vermişlerdir. Yine 
peygamberlerinin getirmiş olduklarına inanmayıp atalarından ve babalarından gördüklerine 
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körü körüne bağlanan toplulukların helâkını görüyoruz. Aklı olan insanoğlunun neden 
kendinden öncekilerin geliştirdiği, yapa geldiği herhangi bir kültürel veya dini inancı ve 
faaliyeti sorgulamaktan uzak kabul edip hatta değiştirilemez olduğu fikrine kapılmasının 
nedeni düşündürücüdür. Benzer durumları çağdaş dünya toplumlarında da görmek 
mümkündür. Alışkanlıların akli melekelerin üzerinde tutulmasının psikolojik ve sosyolojik 
birçok nedeni olduğu düşülebilir. Mevlânâ, halkın bu ısrarını onun inatçılığına ve idrakten 
yoksunluğuna verir. Akıllarını kullanamadıkları için doğruluktan ayrılmış ve nihayetinde 
peygamberlere dahi saygı göstermemişlerdir. (Mesnevî,2,1392) Böylelerinin sözüne toplum 
tarafından itibar edilmemelidir. Onları, anasının karnındaki “köpek yavrusu”na benzetir. O 
yavru anne karnında bağırır ancak beyhude bağırır. Çünkü onun havlaması ne av ne de 
bekçilik içindir. Kendi cahilliğinden bihaber şekilde konuşur. Hakikatinde onu konuşturan şey 
“baş olma” sevdasıdır. Müşteri bulmak için avı görmediği halde ondan yüzlerce nişan anlatır. 
Bu cahiller kendilerine iyi müşteri bulma arayışı içinde çabalar dururlar. Fakat onların 
bulacakları müşterilerin hiçbirinin değeri yoktur. Onlara ancak “hava” satarlar, akıl 
sahiplerinin müşterisi ise “Allah’tır”.(Mesnevî,4,1455-) Mevlânâ’nın toplumun yanlış ya da 
gereksiz işlerde ısrar etmesini bağladığı “akılsızlık”, aslında nefsinin kolaycılığı ve alçak 
isteklerine boyun eğmek olduğunu anlıyoruz. Çünkü kendi isteği ve arzuları doğrultusunda, 
gerçeklere karşı duvar örmek, mevcut düzene içerisinde yaşamak kolaydır. Nefsin kötü ve 
miskin özelliği de bu yönelişin kapısı olmuştur. Bu kolaycılığın yanında Mevlânâ’nın ifade 
ettiği gibi bir de toplumsal bazda prestij kazanma payesi de elde edilebilir. Mevlânâ böyle 
kişilerin dünyada bazen bir şeyler elde ettiklerini şöyle anlatır; “Ahmaklar baş 
oldular…”(Mesnevî, 5,1452) Fakat onların dünyevi nimetlere erişmesine kıymet vermeyen 
Mevlânâ bu kişilerin peşinden gitmemeyi tavsiye eder. (Mesnevi, 5,1452) 

Mevlânâ’nın açıklamaları doğrultusunda toplumsal ya da kitlesel olan düşünce ve 
eylemlerin hakiki aklın güdümünden ziyade nefsâni ve bencil istekler doğrultusunda 
yönlendirildiği izlenimini görebiliriz. Benzer fikirleri modern toplum psikolojisi de 
sunmaktadır. Örneğin Le Bon bazı hallerde insan topluluğunun, onu oluşturan ayrı bireylerin 
sahip oldukları özelliklerden çok farklı özellikler gösterdiğini söyler. Çünkü böyle 
durumlarda “bilinçli şahsiyet” silinir ve kolektif bir zihniyet ortaya çıkar. (1976,32) 
Mevlânâ’nın iddiasına paralel olarak Tajfel bu şuursuzluğun nedeninin toplum tarafından 
kabul görme ve prestij elde etme isteğinden başka bir şey olmadığını söyler. (1979) Gurvich 
de kültürün insan üstünde kural koyucu ve sınırlandırıcı yapısına vurgu yaparak kültürü 
“sosyal totalite” olarak tarif etmiştir. (Özlem, 2000,154) Sosyal psikologlar sosyal ve 
psikolojik süreçler arasında etkileşim olduğunu belirterek bireyin grup ortamında psikolojik 
olarak değişim gösterdiğini vurgulamışlardır. (Turner,1987) Tajfel sosyal kategorizasyon 
süreci ile sadece toplumun psikolojik gerçekliğini tanımlamakla kalmayıp, bireylerin sosyal 
bir varlık olması hasebiyle bireyi de tanımlayıp, onu toplum içerisinde gerçekleştirdiğini dile 
getirir. (1978) Yani uzun soluklu, karşılıklı bir etkileşimin varlığından söz eder. Yine de asıl 
etkili olanın toplum olduğunu görebiliriz. Çünkü Le Bon’un işaret ettiği gibi kitle sahip 
olduğu içtepiler aracılığıyla dediğini yaptıran, zorlayıcı bir karaktere sahiptir. Bu yüzden çoğu 
zaman bireylerin benliklerinden öte kişisel çıkarları hatta yaşamlarını sürdürme kaygısından 
dahi değerli olur. (Freud,1990,356) Dolayısıyla Le Bon kitlenin birey üzerinde güçlü bir 
zorlayıcı olduğunu net bir şekilde ifade ettikten sonra olumlu ya da olumsuz hiç fark etmez, 
kitlenin bireyi iki yönlü davranışlara mecbur edebileceğini dile getirir. (Freud,1990,359) 
Mevlânâ’nın “akılsızlar” olarak nitelendirdiği bilinçsiz sosyalleşen bu kişiler aslında halk 
tarafından kabul edilme ve değerli bulunma eğilimdedirler. Ancak toplumun her kesimi 
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tarafından kabul görme imkânı olmadığı için sahip oldukları arketiplerin kategorizasyonu 
nedeni ile farklı gruplara üye olmak durumda kalırlar. Kendi gruplarını diğerlerinden farklı ve 
üstün göstermek isterler. Böylece kendi öz saygılarının yükselmesini ve olumlu bir sosyal 
kimlik kazanmayı isterler. (Hogg ve Abrams,1990) Kısacası Tajfel ve Turner’ın dediği gibi 
sosyal kıyaslamalar yaparak kendi çevresinin olumlu özellikleriyle ön plana çıkmaya 
çalışırlar. (1979) Sonuç olarak sosyalleşme süreci içerisinde ayırt edicilik ve tarafgirlik söz 
konusudur. (Tajfel,1971) Mevlânâ’nın eserinin başında ifade ettiği anlaşılamama nedenin 
temelinde sosyal psikologlar tarafından da desteklenen duygu ve düşünceleri kategorilere 
bağlı olarak gelişen sosyalleşme sürecinin başat etken olduğunu düşünebiliriz. Ayrıca toplum 
içerisinde yer edinmek isterken doğal olarak bir takım normları kabullenerek aidiyet geliştiren 
birey diğer açıdan dışında kaldığı öteki toplumsal gruplar ve bireyler için farklılık arz etmek 
durumunda kalacaktır. Bir anlamda bir grupla sosyalleşme gerçekleştirirken diğerlerinden 
uzaklaşma durumunda kalacaktır. Varlıkta birliği hisseden Mevlânâ’nın günümüzde de 
geçerliliğini koruyan insanoğlunun bu sınırlayıcı, ayrıştırıcı ve taraf olma, ötekileştirme 
eğilimine karşı “pergel” metaforunu kullanarak İslâm’da sabit kalmak suretiyle yetmiş iki 
milleti dolaşma iradesi oldukça dikkat çekicidir.  

Hakk’ın halifesi olan insan (Bakar, 2/30) kendisine verilmiş olan aklı kullanarak hayata 
katılmaya, onu şekillendirmeye muktedir olan tek varlıktır. (İkbal,1995,103) Ancak insan, 
insan-ı kâmil olma yolunda ilerlemek yerine, Mevlânâ’nın karanlığa, zulmete benzettiği halka 
uyar. (Mesnevî,1,2939) Bir misali örnek göstererek halka uymamayı tavsiye eder. İnsanı ve 
halkı teraziye benzeterek der ki; Teraziyi, terazi doğrulttuğu gibi terazinin değerini azaltan da 
yine terazidir. Doğru olmayanlarla tartılan eksikliğe düşer, aklı şaşar kalır. Yürü, kafirlere 
karşı şiddetli ol; ağyarın dostluğunu toprak saç!” (Mesnevî,2,122-4) Çünkü halk insanın 
özsaygısını geliştirmesini sağlamak bir yana bazen şeytanın iğvasıyla suçsuzları bile incitmeyi 
sever. Mevlânâ dere kenarındaki gariban sufiyi sebepsiz yere tokatlayan harisleri örnek 
gösterir. (Mesnevî,6,1339-42) Buna karşın halk güç ve imkan sahiplerine büyük saygı 
gösterir. Hatta Mevlânâ’nın ifadesi ile onlara secde eder. Bu aşırı alaka ve saygıyı Mevlâna 
“ejderha” olarak sembolize eder. İnsana düşman olan ejderha aslında insanın helâkına yol 
açar.  (Mesnevî,3,782)  Halkın vezir deyip başköşeye oturttuğu kişiler aslında mevkiye ve 
mala kapılmış kişilerdir. (Mesnevî, 4,3123-7)  Devletşah’ın ifade ettiği gibi halk, güce veya 
diğer dünyalık değerlere göre insana kıymet vererek müslümanları yoldan çıkarır. (Devletşah, 
1977, 253) 

Günümüzde gerçekliğini koruyan güçlünün yanında olma, güçlü olana daha fazla 
ihtimam gösterme sosyolojik gerçeğini Mesnevî’de de görüyoruz. Sosyal ve ekonomik 
tabakalar arasında uzun süredir devam eden ve hatta siyasal alanların oluşmasının temel 
zeminlerinden bir olan bu hakikatin Mevlânâ’nın ifadesinden de anlaşılacağı üzere ötelere 
dayandığını görebiliriz. Özellikle padişah ve beylerle görüşmek, onların ayaklarına gitmek 
mutasavvıflar tarafından kınanan bir davranıştır.(Ocak,2002, 124) İslam tarihi bu konu ile 
ilgili örneklerle doludur. Mevlâna;  “Dünya ehline bir fışkı yerceğizini mihrap düzdü…o 
mihrabın adı da bey, padişah!” (Mesnevî, 3,3000) beyiti ile bu duruşu yinelemiştir. Toplumsal 
yaşamın huzur, güven ve karşılıklı saygı ortamında gelişmesi için dini gerçeklerin peygamber 
varisi vasfına sahip âlimlerin müdahale alanı olduğunu İslam geleneğinden biliyoruz.   

 Toplumu yönetenler zaman zaman yönettikleri insanların maddi ve manevi yaşamları 
üzerinde olumsuz neticeler doğuracak teşebbüslere girebilirler. Bütün toplumu ilgilendiren 
ciddi bir husus olması hasebiyle de Hz. Peygamber en büyük cihadın zalim idareciye karşı 
hakkı söylemek olduğunu buyurmuştur. I. Keykubad (1219-1237), I. Keyhüsrev (1237-1246), 
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II. Keykavus (1246-1257), II. Keykubat (1248-1257), IV. Kılıç Arslan (1248-1265), III. 
Gıyaseddin Keyhüsrev (1265-1282) gibi sultanları gören (Şafak,2001,37) onlarla ilişkileri 
olan Mevlânâ;  aşağılık idarecilerin toplumun kanaat önderleri sayılan ulu şahsiyetleri ziyaret 
etme maksatlarının dahi bazen masumane olmadığını ifade etmiştir. (Mesnevî,6,2463) Bütün 
bunlara rağmen toplumsal hayatın önemli aktörü olan sultanlara tavsiyelerde bulunmuştur. 
Örneğin her şeyden önce padişah bilgili ve görgülü olmaya çalışmalı ve bu özelliklerini 
yerinde kullanmalıdır. (Mesnevî, 5,2098) Onlara yüksek yaşam standartlarına alışıp halktan 
kopmamayı ve onlarla empati yapmayı tavsiye etmiştir. (Mesnevî,1,1398-9)  Bir konuda 
hüküm verirken padişah taraf olmamalı, haksızlık ve kötülük yapmaktan imtina etmelidir. 
(Mektuplar, 214) Karar verirken çoğunluğu gözetip, onların yararını dikkate almalıdır. 
(Mesnevî,4,2159) Hatalı bir karar verdiğinde ise hatasından dönmeyi bilmeli ve bu konudaki 
uyarıları da dikkate almasını salık vermiştir. (Mesnevî,1,3600) Çünkü Mevlânâ’ya göre halkı 
memnun etmek Allah’ı memnun etmek anlamına gelmektedir. (Mektuplar, 22)  

Adil yönetimi gerçekleştirdiğinde onun heybetinden kötü karakterli olanların benliği ve 
gururu kırılır. Özellikle kötü günlerde kudret ve azabını göstererek halkının huzur bulmasına 
vesile olur, kötü düşüncesi olanlara fırsat vermez. (Mesnevî, 4,3775-79) Böyle zamanlarda 
yönetici topluma adeta can suyu olur. Avamın inancı daha çok taklidi olması nedeniyle de 
(Mesnevî,1,371) padişahın dini halkın dini olur. (Mesnevî,1,74) Aynı şekilde padişahın 
bürokratları da tıpkı havuzun suyunu akıtan lüleler gibi padişahın kolları olma özelliğini güzel 
bir şekilde ifa ederlerse halkı kendi yoluna çeker. (Mesnevî,1,2923-5) 

Mevlâna, halkın çoğunun kötü olduğu görüşündedir. (Mesnevi,1,2159) Kur’an-ı 
Kerimde insanların çoğunun zararda olduğu buyrulur. Mevlânâ’ya göre halkın karanlığı 
kuyunun karanlığından çok daha kötüdür. (Mesnevî,1,1300) Halkın inancı dahi taklididir. 
(Mesnevî,1,371) Çünkü halk insanın dış özellikleri ile değerlendirip bir nevi iblisin düştüğü 
hataya düşerek insanı balçıktan yapılmış suretine göre değerlendirerek insanın cevherini 
gözden kaçırmıştır. Mevlânâ’nın teşbihi ile minareyi zor gören halk minarenin üzerindeki 
kuşu ve hatta kuşun ağzındaki tüyü görebilmesi imkansızdır. (Mesnevî,6,1140-6) Günümüz 
çağdaş toplumları için de geçerliliğini hala koruyan yüzeysel ve şekilci insan değerlendirme 
eleştirisini adı hoşgörü ile özdeşleşmiş Mevlânâ’dan duymak daha bir önem arz etmektedir. 
Müslüman- Gayrimüslüm ayrımı dahi gözetmeden yaratılmışların hepsine önyargısız bakan 
Mevlânâ’nın toplum ile ilgili bu eleştirileri belki de kendi yaşamında deneyimlemiş olduğu 
toplumsal gerçeklerdir. Örneğin kendisinin özellikle toplumun alt tabakasından olan kişilere 
vermiş olduğu değer eleştiri ve hatta dedikodu konusu olmuştur. (Schimmel, 1973) Şems’in 
de halkın giderek artan tepkisi ve dedikoduları yüzünden Konya’dan ayrıldığı ifade edilir. 
(Eflâki,1986,133) Hatta halkın zahiri görüntüsüne bakıp kıskançlıklarına yenilerek Şems’i bir 
suikast ile ortadan kaldırıldığı dahi söylenir. (Schimmel,1971,6) Mevlâna kendisi hakkında 
ortaya atılan bu tarz söylentilere cevap olarak Hz. Peygamber’in başından geçen bir olayı 
örnek gösterir. “Halkın dini padişahların dinidir” düşüncesi ile şehrin önde gelen 
müşrüklerine öncelik vermek suretiyle kör kişiyi sona bırakmasına karşılık konu ile ilgili ayet 
indirilmesini (Abese, 80/1-11) örnek gösterir. (Mesnevî,2,2069-82) Bu beyitlerde toplumun 
önde gelenlerinin sağlayacağı katkılardan istifa ederek dine daha iyi hizmet edileceği zannıyla 
da olsa insanların kayırılamayacağı gerçeğini anlatmak istemiştir. Mevlânâ’nın ele almış 
aldığı bu sosyolojik gerçek günümüz çağdaş, demokratik ve sosyal devletleri için hala 
toplumsal huzurun sağlanması için problem alanlarından biri olan sınıfsal ayrımcılığın siyasal 
ve toplumsal alanın önemli çatışma alanı olarak ortada durmaktadır. 
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Mevlânâ, insanların menfaatçi olduklarından şikâyet etmiştir. Ona göre insanlar çıkarı 
olmadan bir başkasına selam dahi vermekten kaçınırlar. Selam veren kişinin eninde sonunda 
selam verdiği kişinin yakasına yapışacağını söyler. Bu nedenle Mevlânâ, halkın önde 
gidenlerinden de geri de kalanlarından da tamahtan uzak bir selam dahi duymadığı söyler. 
(Mesnevî,3,3350-59) Mevlânâ gibi herkesi seven bir kişinin böyle bir ifade kullanması ilk 
nazarda biraz düşündürücüdür. Ancak ideal olanı anlatan Mevlânâ’nın toplumsal gerçeklerden 
uzak olmadığı hatta eleştirilerini net ve keskin bir şekilde ifade ettiğini anlayabiliriz. Bu 
gerçeği biraz durup yaşamış olduğumuz dönem üzerinde düşünerek değerlendirirsek daha iyi 
anlaşılacağı ortadadır. Çok fazla örnek vermeden sadece insanların kendi menfaati 
doğrultusunda acımasızca, başkalarının temel haklarına dahi saygı göstermeden güç ve çeşitli 
emanetleri kullanarak çıkar elde edebildiği konusundaki toplumsal şikayetler herkes 
tarafından sıkça dile getirilmektedir. Mevlânâ, toplumsal yaşamın bu gibi olumsuz 
yönlerinden dolayı halk ile çok hemhal olan kişinin başını kurtaramamış ve selamete 
erişememiş olduğundan bahseder. (Mesnevî,1,1300) Aksine halkın huyuna bürünmek yerine 
Hakk’ın huyuna bürünmeyi salık verir. (Mesnevî,6,3373)  

  Hogg toplumsal yaşamda geliştirilen aidiyetlerin insanın yaşamını şekillendirdiğini 
söyler. (1992) Daha öncede ifade edildiği üzeren kişi topluma dâhil olurken saygı ve değer 
görme güdüsü ile hareket etmektedir. Belki bu yönelimlere başka sebepler de eklenebilir. 
Örneğin insan ruhunun Allah tarafından yaratılması nedeni ile ontolojik olarak Yaratanına 
bağımlı olma zaruretinde dolayı olabilir. Fakat bedene bürünmesi, dünyada ve aslından biraz 
kopuk yaşaması insanı yalnızlıktan korkma, aslına dönme içgüdüsü olabilir. 

Fromm insan ve toplum ilişkisi konusunda Mevlânâ benzeri fikirler ileri sürmüştür. 
Örneğin o, modern insanın kişiliğinin, kendi özünü keşfetmek ve kendini gerçekleştirmek 
yerine toplumun onun üzerine giydirdiği bir elbise olduğunu savunur. (1993,66) Benzer 
şekilde Heidegger, insanın toplum içerisinde kaybolduğundan bahseder. Çünkü ona göre 
insan adeta üretim yapan bir fabrikanın dişlisi gibi çalışma şartlanmışlığı ile adeta 
nesneleştirilmiştir. (Aydın,2004) Yukarıda değinildiği gibi artık kişi kitle içerisinde 
özvarlığından bambaşka bir kişi olabilir. Çünkü toplum tarafından geliştirilen normlar 
benimsendikten sonra dinamik baskı aracı haline dönüşürler. (Eren, 1989) Bu nedenle Donald 
ve Gerber ifadesi ile sosyal baskı insanı cezadan kaçıp kabul gören ödüle doğru yöneltir. 
(2010,331) Fakat toplumsal etkileşim bazen yanlış olarak bilinenleri dahi insana doğru kabul 
ettirilebilir. Örneğin Asch’in bir araştırmasında deneklerin bir karttaki doğru parçasının 
uzunluğunun, diğer karttaki üç doğru parçasından hangisine eşit olduğunu fiziksel olarak net 
bir şekilde ayırt etmelerine rağmen, dâhil olunan grubun yanlış cevabını huzursuz bir şekilde  
%35 gibi oran ile tercih etmişlerdir. (Kağıtçıbaşı,1988,54-6)    

Çağdaş toplum psikologlarının yukarıda açıklanan saptamaları doğrultusunda 
Mevlânâ’nın halk kitlesine dair söylediklerinin günümüz toplumlarında karşılık bulduğunu 
söyleyebiliriz. Bütün bu izahlardan sonra bireyin kimlik, prestij ve değer kazanmak için 
girdiği toplum tarafından kimi zaman kişilik ve değer kaybına uğradığını anlayabiliriz. 

 

Aktif Sosyalleşme 

Toplumun birey üzerindeki ciddi etki, yönlendirme ve baskısı neticesi kişiyi kendi öz 
varlığından uzaklaştırmasından olsa gerek Mevlânâ, akıllı olanların kuyu dibini tercih edip, 
yalnız kalıp huzuru elde etmelerini tavsiye eder. (Mesnevî,1,1353) Mevlânâ gibi Tillich de 
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insanın insan olması hasebiyle zaten yalnız olduğunu ifade eder. (1980)  Olumsuz olarak 
nitelenemeyecek yalnızlık aslında kendini geliştirme eyleminin içerisinde bulunan temel 
taşlardan biridir. (Yalom,1999,563) Zira Cabiri’nin de ifade ettiği üzere yalnızlık insana çare 
arattırır. (2000,338) Aynı şekilde Rokach da acı veren bir yaşantı olarak başlayan yalnızlığın 
giderek yerini, yeni keşiflerin ortaya çıktığı olumlu bir dönüşüme vesile olduğunu söyler. 
(Rokach, 1998). Bu anlamda Landau’nun ifadesi ile yalnızlık bireyin yaratıcılığını ortaya 
çıkarır. (1980) Kişisel gelişimin önemli dönemlerinden olan ergenlik problemlerini örnek 
göstererek Vergote yalnızlık tecrübesi geçiren ergenin özbenliğini geliştirdiğini dile 
getirir.(1981,585) Bu nedenle yalnızlık aynı zamanda bireye özgürlük ve özgünlük kazandırır. 
(Suedfeld,1982) Daha da öteye götürerek Jung bireyselleşmenin tam ve olgun manada 
gerçekleşmesi için toplumsal ve arketipsel etkenlerin tesirinden kurtularak benliğin kendi 
bütünselliği içerisinde hareket etmesi gerekliliğine dikkat çeker. (Fuller,2008) 

Mevlânâ’nın ve onun fikirlerini doğrulayan çağdaş psikolojik ve sosyolojik bilgiler 
ışığında toplumdan uzak, İslam’ın tasvip etmediği Ruhbanlık tarzı bir yaşantının savunulduğu 
anlamı çıkmaz. Toplumsal yaşam hakkında olumsuz ifadeleri olan Mevlânâ, bireyin 
toplumdan tamamen kopmaması gerektiğini şiddetle savunur. Mesela yolculuğa benzettiği 
hayatta insanın tek başına yol aldığı takdirde sıkıntısının artıp yolunun uzayacağını, 
arkadaşlar edindiği takdirde neşenin artıp yolunun kısalacağını söyler. (Mesnevî,6,511-7) 
Bunun yanında kalabalık bir kervan içerisinde yolculuk edildiğinde kervan halkının çokluğu 
eşkıyaların belini büküp onları kahredebileceklerini ifade eder. (Mesnevî,2,2151-5) 
Toplumsal yaşamdan kopmanın tehlikesine dikkat çekmek için Mevlana; “Topluluktan bir an 
bile ayrılmak bil ki Şeytan’ın hilesinden ibarettir.” demiştir. (Mesnevî,2,2166) Böyle bir 
hileden kurtulmak içinde yalnız olan kişiye taştan bir put yapıp, onunla arkadaşlık etmesini 
tavsiye eder.(Mesnevî,6,499-503) 

Dünyadaki hayatın bir düzen içerisinde devam edebilmesi için toplumsal işbirliği 
günlük yaşamımız içinde çok önemlidir. Dünya düzeninin devamı için iş ve hizmet üretimi 
noktasında zincirin halkaları mesabesinde olan insanlara Allah bir iş ve mesleği icra etme 
sevgisi verdiğini görüyoruz. Bunun neticesi olarak Mevlânâ her sanatçının mesleğine âşık 
olduğunu söyler. (Mesnevî,3,1617-9) Bu hakikate değinen Mevlânâ toplumsal yaşamı 
birbirine ihtiyacı olan insanların inşa ettiği duvarların birleşmesi sonucu ortaya çıkan eve 
benzetir. Her duvar bir diğerine muhtaçtır. Birisi eksik olduğunda ev tam olmaz, çöker. 
(Mesnevî,6,519-22) 

Tıpkı gündelik yaşam pratiklerinde olduğu gibi bireyler kişilik olarak da birçok kitlenin 
parçası konumundadır. Hatta ırk, din, meslek, cemaat ruhu vb. gibi birden çok kitle ruhunda 
pay sahibidir. (Freud,1990,425) Yani benliğini oluştururken toplum ile etkileşim içerisindedir. 
Mevlânâ’nın yukarıda da ifade ettiği gibi bu etki bazen olumlu bazen de olumsuz yönde 
gelişmektedir. Bu nedenle Mevlânâ bireye yeri geldiğinde toplumdan uzak durmasını, yeri 
geldiğinde toplum ile iç içe olması gerekliğinden bahseder. Onun ortaya koyduğu çelişki gibi 
görünen ifadeleri aslında güzel bir uyum yakalamaya gebedir. Ümit, korku olmadan nasıl 
manasız oluyorsa insan da toplumsuz sakıt kalmaktadır. Bu bağlamda Fay, birey ve toplum 
ilişkisine dair benzer bir açıklama getirir. Ona göre yaşamın her kesiminde “ben” ve “biz” 
ayrımının var olduğunu söyler. Başkalarından farklı olan ”ben” kendini toplumda hazır 
bulunan farklılıklarla gerçekleştirir. Kişinin kimliğini zengin örneklem bulunduran toplum 
içerisinde geliştirdiğini söyler. Son olarak insanın ancak başkaları ile olan ilişkileri ile var 
olduğunu dile getirir. (2001,332)  Dolayısıyla toplum, bireyin şahsiyeti üzerinde her zaman 
olumsuz etki etmez. Freud’un “id”, tasavvufun “nefis” olarak tanımladığı insanın kötü, ilkel, 
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yıkıcı ve günâhkar yönü toplumsal baskı ile dizginlenmektedir. Öz saygısını geliştirmek 
isteyen birey, baskısı ve yaptırım gücü olan toplumun ahlak ilkelerini dikkate almak 
zorundadır. Hatta ödüllendirilmek ya da takdir edilmek isteyen insan çevrenin değerlerine 
göre hareket etmeye çaba sarf eder. Gergen’in ifadesi ile benmerkezci kişilik toplumun 
istekleri doğrultusunda adeta çökmeye başlar.(1992) Olumsuz yönlerin törpülenmesine vesile 
olan toplumsal iletişimin son zamanlarda yapılan araştırmaların sonuçlarına göre psikolojik, 
zihinsel ve fizyolojik bir takım hastalıkların tedavisinde de olumlu katkılar sağladığı ortaya 
konmuştur. Mesela Amerika’da 700 zihinsel hasta üzerinde yapılan bir çalışmada sosyal 
ortamları içerisinde tedavi gördüklerinde çok daha iyi sonuçlar alındığı gözlenmiştir. (Ornelas 
ve arkadaşları, 2010) 

Toplumun birey için ne kadar önemli olduğu hususunda Thomas’ın önemli tespitleri 
vardır. Mesela Batı toplumunda bireysel yaşam ağırlık kazanmış, ancak bireye yüklenmiş 
kaldırabileceğinden ağır yükler bireyi çökertmiştir. Çünkü eskiden din ve sosyal örgütlere 
verilen önemin yerini kişisel kimlik almıştır. Taşımış olduğu çok çeşitli ve ağır yükler 
yüzünden modern hayatın çok yönlü yapısı içerisinde her ne kadar her alanda var olsa da 
aslında hiçbir alana tam olarak kendisini veremediğini ve bu nedenle mutsuz olduğu ileri 
sürülür. (1996) Bu açıklama Mevlânâ’nın tek başına yol alan kişi ile bir kervan ile birlikte yol 
alan iki farklı yolcunun karşılaşacağı zorluk ve elde edeceği netice açısından hikâyeleştirerek 
açıklamaya çalıştığı bireysel ve toplumsal yaşam denklemine çok benzemektedir. 

 

Sonuç 

Yaşamış olduğu dönem içerisinde oldukça özgür ve özgün olan Mevlânâ kendi yaşantısı 
ile de örneklendirdiği şekilde eleştirdiği toplumdan tamamen kopmayı doğru bulmamıştır. 
Çünkü toplumsal bir varlık olan insan, içerisinde yetiştiği çevre ile bireysel özellikleri 
arasında daima bir değerlendirme, ayırt etme, bütünleşme gibi sosyal olgular 
gerçekleştirmektedir. Mevlânâ’nın toplum ile ilgili ifade etmiş olduğu olumsuz sözlerden 
toplumun hakikat itibarıyla kötü olmadığını anlayabiliriz. Aksine toplumdan ayrı yaşamanın 
İslam inancına ve insan fıtratına uymadığını söyler. Onun eleştirdiği şeyin aslında insanı diğer 
canlılardan ayıran aklını iyi kullanamamasıdır. Çünkü çoğu zaman insan sosyalleşme, sevgi, 
saygı, maddi ve manevi nimetlere erişebilme adını aklın kabul ettiği doğrular yerine zamanla 
toplum tarafından geliştirilmiş ve genel kabul görmüş uygulamaları düşünmeden ve 
sorgulamadan kabul etmesinden kaynaklandığını görürüz. Peygamberlerin kıssalarına 
bakıldığında aynı problemin varlığı görülür. Aynı hakikatleri anlatmak üzere gelen 
peygamberlerin zamanla toplumların ürettiği olumsuz düşünce, inanç ve davranışların ortadan 
kalkması ve gerçeklerin ortaya çıkması için mücadele ettiklerini biliyoruz.  Toplumsal bir 
varlık olan insanı doğruya sevk etmek için yine kendi içlerinden peygamberlerin gönderilmiş 
olması da insanın tabii toplumsal yönünün varlığına en kuvvetli delilidir. Dolayısıyla 
Mevlânâ’nın eleştirdiği toplum değil, toplumun geliştirdiği olumsuz yaşam tarzı ve insanın 
süregelen bu olumsuz yaşam kalıplarına pasif bir şekilde dâhil olmasıdır. Asıl problem 
toplum içersinde bulunmak değil, toplumun yanlış kabullerini sorgulamadan, eleştirmeden 
yani özü itibarı ile taşıdığı cevherin kıymetine ters bir tavır ile kendini toplumun etkisiz bir 
nesnesi gibi görüp her şeyi kabullenip sisteme pasif bir şekilde dâhil olmasıdır. Yüksek 
değere haiz insanın kendi kıymetini unutarak kalıplaşmış ve olumsuz toplumsal değerlere 
kendini teslim etmesi belki kısa süreliğine de olsa bireyi mutlu edebilir ancak uzun vadede 
mutlu etmediği açıktır. Zira yığınlar içerisinde yalnızlıktan şikâyet eden ve mutsuz olduğunu 
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belirten insan sayısı hiç de azımsanacak kadar az değildir. İnsanın kendine yabancılaşmasına 
kadar götürebileceğimiz bu yanlış sosyalleşme süreci üzerinde daha fazla araştırma 
yapılmasını zorunlu kılmaktadır.  

 Ancak diğer taraftan sufilerin “Halkın içinde Hakk ile olmak” ifadesini görürüz. 
(Tosun, 2003,336) Yani toplumdan kopmayıp fakat tamamen de toplumun malı olmadan, yani 
nesneleşmeden, topluma hizmetin değerinin bazı nafile ibadetlerden daha değerli olduğu 
(Mekki,2003,119) şuuruyla, topluma güzel değerler katma çabası içerisinde olunmalıdır. 
Ayrıca toplum içerisinde olmak kişinin yaşadıklarından ders çıkarıp kendisini değiştirmesi, 
güzel örneklerden istifade ederek kendini geliştirmesi açısından çok sayıda örneklem 
sunmaktadır. İç âlemine doğru derin bir yolcuğa çıkan insan ibret nazarı ile baktığında kötü 
örnekler vesilesi ile dahi olsa çevresinden istifade edebilir. Çünkü aklı ve hisleri olan insan 
bütün duyuları aracılığıyla çok yönlü iletişim ve değerlendirme mekanizmasına sahiptir. 
Hülasa zıtlıklar üzerinden daima doğru ve güzel olana varan ve onu insanlara anlatan 
Mevlânâ’ya göre insan, bireysel ve toplumsal yaşamını aklın önderliğinde şekillendirerek, 
denge ümmeti olma özelliğini gözeterek ne tamamen toplumun bir objesi olmalı ne de izole 
bir hayat yaşamalıdır. Zira insanın imtihana tabi olduğu yaşamının asıl gayesi kendisine 
emredilen iyi ve güzel olanı yakalamaktır. Bu hedefe ulaşmak için yeri geldiğinde toplumla 
bütünleşmeli yeri geldiğinde toplumdan ayrışmalıdır.    
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XIX ƏSRİN SONU, XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ NAXÇIVANDA MAARİFİN SƏVİYYƏSİ 

 

Taleh HALİLOV
∗∗∗∗ 

Xülasə 

Məqalədə XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda maarifin səviyyəsi araşdırılmışdır. Bu 
zaman öyrənilmişdir ki, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində  Naxçıvanda maarif sahəsində aparılan 
islahatlar, yaşlılar və qadınlar arasında savadsızlığın ləğvi, məktəb yaşlı uşaqların təhsilə cəlb edilməsi 
Naxçıvanda ziyalılıq səviyyəsinin  yüksəlməsinə və gələcəkdə savadsızlığın tam ləğvinə gətirib çıxardı. 

Açar sözlər: Maarif, məktəb, sinif, şagird, ana dili, ibtidai təhsil, orta təhsil, mollaxan, mədrəsə 

 

XIX YÜZYILIN SONU,  XX YÜZYILIN BAŞLARINDA NAHÇIVANDA MAARİFİN 
GELİŞİMİ (SEVİYESİ) 

Öz 

Makalede XIX yüzyılın sonu, XX yüzyılın başlarında Nahçıvan'da egitimin gelişimi (seviyesi) 
araştırılmıştır. Belirlenmiştir ki, XIX yüzyılın sonu, XX yüzyılın başlarında Nahçıvan'da maarifçilik 
alanında yapılan reformlar, yaşlılar ve bayanlar arasında egitimsizligin iptali, okul yaşındaki 
çocukların eğitime Nahçıvanda ziyalılıq seviyesinin yükselmesine ve gelecekte savadsızlığın tam 
iptaline yol açmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Maarif, okul, sınıf, öğrenci, ana dili, ilköğretim, orta öğretim, medrese. 

 

LEVEL OF ENLIGHTMENT IN NAKHCHIVAN IN LATE 19TH AND EARLY 20TH 

CENTURIES 

Abstract 

The article studies the level of enlightment in Nakhchivan in late 19th and early 20th 
centuries. Consequently, it was found out that the reforms carried out in the field of enlightment, the 
cancellation of ignorance among adults and women, involvement of school-aged children into 
education led to the increase of the people’s level of intellectuality entirely and the complete 
cancellation of ignorance in the future. 

Key words: enlightment, school, form, pupil, mother tongue, primary education, Moslem 
ecclesiastical school, Moslem religious school. 

  

                                                           
∗ Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı, x.taleh@gmail.com  
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XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində də Naxçıvan, Azərbaycanda elminin və maarifin inkişafına 

böyük töhfələr vermişdir. Bu dövrdə Azərbaycanda təzahür edən milli maarifçilik hərəkatı Naxçıvanda da 

özünü göstərməyə başlamışdır. İctimai-iqtisadi, sosial-mədəni yeniliklər mütərəqqi, demokratik ziyalılar 

təbəqəsinin formalaşması üçün münbit zəmin yaratmışdır. Yeni tipli mədəni-maarif ocaqlarının təşkil edilməsi 

nəticəsində  dünyəvi elmlər tədris olunmağa başlamış, müəllim və şagirdlərin sayı getdikcə artmağa 

başlamışdır. Çar hakimiyyətinin Cənubi Qafqazdakı yerli hakimiyyət orqanları regionun bir sıra şəhərləri ilə 

yanaşı, Naxçıvan və Ordubad şəhərlərində XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində də yeni tipli qəza məktəbləri 

açmağa planlaşdırmışdır. Lakin bir sıra səbəblərdən müəllim kadralarının olmaması səbəbindən bu layihəni 

həyata keçirməmişlər (Mollayev, 1983: 4; Məmmədov, 2004: 20-21).  

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev X1X əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində 

Naxçıvanda mədəniyyətə, təhsilə çox maraq olduğunu, mədəniyyətin inkişaf etdiyini göstərərək, 

C.Məmmədquluzadə, M. T. Sidqi və başqalarının fəaliyyətlərini yüksək qiymətləndirmişdir. (Talıbov, 2008: 

7).Naxçıvanda o dövrdə təzahür edən mütərəqqi meyilləri nəzərdə tutan ümummilli lider Heydər Əliyev qeyd 

edirdi ki, “o vaxt Naxçıvan mühiti həqiqətən Şərqlə Qərbin yerləşdiyi bir yerdə, Şərqin ənənələrini özündə 

yaşadaraq, eyni zamanda dünyəvi həyat tərzi dünyəvi mədəniyyət sahəsində və Şərq mədəniyyətini Qərb 

mədəniyyəti ilə bağlamaqda, bunun sintezini yaratmaqda böyük rol oynamışdır”. (Əliyev, 2002: 110-111). 

Naxçıvanda ilk  qəza məktəbi 1837–ci il martın 15-də qəza  hakimi Ehsan xan tərəfindən onun öz 

evində açılmışdır. Oraya 20-ə qədər uşaq  cəlb edilmişdir. Ehsan xanın bu məktəbi öz himayəsinə   götürmüş 

və hər il məktəb üçün 200 manat gümüş pul ödəmişdir (Əhmədov, 1965: 11-13). Həmin məktəb 1879-cu  ildə 

üçsinifli şəhər məktəbinə çevrilmişdi. Məktəbin  tədris planına ana dili, rus dili, rəsmxət, hesab, coğrafiya, 

tarix, təbiətşünaslıq kimi dünyəvi fənlərlə yanaşı, şəriət dərsləri də daxil edilmişdir. Mənbələrə görə iri kənd və 

əyalətlərdə ümümilikdə 6 ibtidai rus məktəbləri də olmuşdur ki, orada cəmi 7 müəllim fəaliyyət göstərmişdir. 

(Mollayev, 1983: 4; Əliyev, 1964: 11-12) Məktəbdə dünyəvi fənləri, əsasən buraya göndərişlə gəlmiş qeyri-

azərbaycanlı müəllimlər tədris etmişdir. Görkəmli yazıçılarımızdan olan Cəlil Məmmədquluzadə, Eynəli bəy 

Sultanov, Naxçıvanda ilk teatrın yaradıcısı Mirzə  Sadıq Qulubəyov, Qori Müəllimlər Seminariyasının 

məzunları Mirzə Ələkbər Süleymanov, Məmmədhüseyn Xəlilov, Moskva Universitetinin məzunu Fərəculla 

Şeyx  və başqaları da bu ilk dünyəvi Naxçıvan məktəbini bitirərək, Azərbaycannın ictimai-ədəbi fikrinin 

inkişafında mühüm işlər görmüşlər. 

XIX əsrin sonlarında bütün Azərbaycanda oldugu kimi, Naxçıvanda da yeni tipli məktəblərin Üsuli-

cədid məktəbləri yaranmağa başladı. Görkəmli maarifçi M. T. Sidqi 1892-ci ildə Ordubadda «Əxtər», 1894-cü 

ildə Naxçıvan  şəhərində  isə Tərbiyə məktəbləri təşkil edərək bölgədə maarifin inkişafında yeni səhifə 

açmışdır. 1898-ci ilə kimi fəaliyyət göstərən Tərbiyə məktəbi sonralar rus-tatar məktəbinə çevrilmişdir. M. T. 

Sidqi məktəb proqramına ana dili ilə yanaşı, rus, ərəb, fars dillərini, tarix, hesab, coğrafiya fənlərini də daxil 
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etmişdir. Həmin dövrdə Naxçıvanda həmçinin «Məhəlli məktəblər», «Məktəbi-Xeyriyyə», «Rüşdiyyə» kimi 

tədris caqlarıda  fəaliyyət götərmişdir. 

Akademik İsa Həbibbəylinin qeyd etdiyi kimi müxtəlif  dünyəvi fənlərin tədris edildiyi, müəllimlərin 

dərs dediyi “Məktəbi-tərbiyyə” (Tərbiyə məktəbi) Naxçıvanın ədəbi və mədəni mühitinin zənginləşməsində 

mühüm xidmətlər göstərmiş insanların mənəvi təkamülünün və dünyagörünüşünün formalaşmasında müstəsna 

əhəmiyyəti olmuşdu (Həbibbəyli, 1997: 56-71). 

Naxçıvanda dünyəvi məktəblər şəbəkəsinin genişlənməsi maarifçi mühitin maarifçilik hərəkatı 

səviyyəsinə qalxmasına təkan vermişdir. E.Sultanov, Ə.Xəlilov, M.Qazıyev, C.Məmmədquluzadə, C.Sultanov, 

M.Süleymanov, M.Şahtaxtinski, S.Xəlilov, M.Kəngərli, Ə. Sultanov, Q.Şərifov, Ə. Qəmküsar, M. Şürbi və 

başqaları Naxçıvanda məktəb və  maarifin inkişafında böyük xidmətlər göstərmişlər (Həbibbəyli, 1997: 44-

45). 

Çarizmin müstəmləkəçilik siyasətinə baxmayaraq XIX əsrin sonunda Naxçıvanda xalq məktəblərinin 

sayı artmağa başlamış bir sıra kəndlərdə yeni məktəblər açılmışdır. Bu dövrdə Naxçıvan maarifçilik 

hərəkatının ən səciyyəvi cəhətlərindən biri müsəlman qızların dünyəvi   təhsilə cəlb edilməsi olmuşdur. Cəlil 

Məmmədquluzadə 1893-cü ilə Nehrəm kəndində müəllim işləyərkən ilk dəfə olaraq çox çətinliklə  də olsa 8 

nəfər qız uşağını təhsilə cəlb edə bilmiş onlar üçün xüsusi bir sinif açmışdır. (Şarif, 1968: 169-170). 

Bunun ardınca görkəmli  pedaqoq M.T. Sidqi ilə Naxçıvan qəzasında müsəlman qız məktəbi açmışdır. 

Lakin müxtəlif çətinliklər və məneələr görə məktəb 1902-ci ildə bağlanmışdır. 

Naxçıvanın görkəmli maarifçilərindən biri olan M.Kəngərli Qafqazda ilk dəfə olaraq «Leyli» qız 

məktəbini açaraq, məktəbi özü maliyyələşdirmişdir. Onun açdığı məktəb qızlar üçün gimnaziya statusuna 

malik olubdur, oranı bitirənlər universitetlərə daxil olmaq imkanı qazanmışlar. Digər məktəblər kimi bu 

məktəbin də ömru uzun olmamışdır. 1901–ci il sentyabrın 15-də fəaliyyətə başladıqdan düz bir il sonra İrəvan 

şəhərinə köçürülmüş və 1905-ci il iyunun 1-də bağlanmışdır. (Həbibbəyli, 1997: 169-171) 

XX əsrin əvvələrində Naxçıvanda qadınlar arasında maarifçilik ideyalarının yayılmasında kişilərlə 

yanaşı, ziyalı qadınlar da mühüm xidmətlər göstərmişlər. Görkəmli messamat H.Z. Tagıyevin qız məktəbini 

bitirmiş Nazlı xanım Tahirova 1912-ci ildə Naxçıvan şəhərində qız məktəbinin təşkil edilməsinə nail 

olmuşdur. 

Rəşid bəy Əfəndiyev 1910-cu illərdə Naxçıvan şəhərində türk-qız  məktəbini açaraq özü də orada dərs 

demişdir. 1917-ci ildən 1920-ci ilədək N.Nəcəfova Rəşid bəy Əfəndiyevin açdığı müsəlman-qız  məktəbinin 

müdir işləmişdir. (Mollayev, 1983: 26)  

Naxçıvanda maarifin və mədəniyyətin inkişafında mühüm rol oynamış bir sıra qadınlar o, cümlədən Y. 

Kəngərli, B. Naxçıvanskaya, D. Sultanova, S. Sultanova, X.Vəzirova F. Şeyxova və digərləri müsəlman-qız  
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məktəbin məzunları olmuşlar. Naxçıvanda qadın təhsilinin inkişafında xüsusi rolu olmuş ziyalı qadınlardan biri 

də Xədicə xanım Səfərəliyeva – Cəfərova olmuşdur. O, ilk təsilini Naxçıvan şəhərində almışdır. Bakıda  H. Z. 

Tagıyevin qız məktəbini bitirdikdən sonra Naxçıvana qayıdaraq bacısı Tərlan xanımla öz ata evində iki otaq 

ayıraraq qızlar üçün məktəb açmışdır. Naxçıvanda maarifin inkişafında böyük rol oynamış B. Kəngərli, X. 

Mahmudova, S. Novruzova, A. Kələntərli, X. Səfərəliyevanın yetirmələri olmuşlar. 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanın mədəni-maarif həyatında baş verən bəzi mütərəqqi 

proseslərə baxmayaraq çarizmin müstəmləkəçilik siyasəti nəticəsində bu bölgənin əhalisinin əksəriyyəti 

savadsız olmuşdur. Yazmağa və oxumağı bacaran insanların sayı əhalinin ümümi sayının cəmi 3-4 faizini 

təşkil edirdi. 1912-ci ilin məlumatına görə Naxçıvan qəzasında kişilərin 95, 2 faizi, qadınların 92,2 faizi, Şərur 

qəzasında kişilərin 95,2, qadınların 99, 2 faizi savadsız idi. Naxçıvanda təqribən hər 2 kəndə bir müəllim, hər 7 

kəndə isə 1 məktəb düşürdü (Əliyev, 1964: 6). Sonrakı dövürlərdə, xüsusən 1917-1920-ci illərdə bölgədə 

cərəyan edən mürəkkəb siyasi proseslər xalq maarifinə öz mənfi təsirini göstərmişdir. Onsuz da məhdud olan 

məktəblərin sayı azalmış, təhsil sistemi iflic vəziyyətinə düşmüşdür. Əhalinin savadlılıq faizi daha da aşağı 

düşərək 2,0 faiz təşkil etmişdir (Əhmədov, 1965: 40-42). Naxçıvanda milli təhsil və mədəniyyət faktik olaraq 

ayrı-ayrı şəxslərin fədakar maarifçilik fəaliyyəti sayəsində inkişaf etmişdir. 1920-ci ilə qədərki dövrdə 

Naxçıvan bölgəsində məktəblərin ümümi sayı haqqında müxtəlif rəqəmlər mövcuddur. Mənbələrdə 

məktəblərin sayı 14 (Naxçıvan statistika güzgüsündə, 1999: 27), 57 (Sadıqov, 1995: 120) 45 (Naxçıvan 

Ensiklopediyası, 2005: 136) göstərilir. Oradakı şagirdlərin sayının 1500-2000 olduğu qeyd edilir (Məmmədov, 

2004: 20-21). 

R. Rəhimovun fikrinə görə  Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğalından əvvəl Naxçıvanda 15 aşağı tipli 

məktəb olmuşdur. Orada   orta təhsili olmayan 34 müəllim işləmişdir (Rəhimov, 1959: 7). Naxçıvanda 1920-ci 

ilə qədər 4 kişi müəllimi C. Məmmədov, M. Suleymanov, M. Kazımbəyov,  H. Qazıyev və 2 qadın müəllimin  

N. Nəcəfova-Tahirova və X. Səfərəliyeva olduğu, və 1 mülki işlər üzrə hüquqşünas olumuşdur. 1920-ci illərin 

sonlarında bütün Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvan MR–da məktəblərin strukturlarında əsaslı dəyişikliklər 

aparılmışdır. Yeddiilllik, doqquzillik məktəblər, fəhlə fakultələri, kəndli gənclər məktəbləri fəaliyyət 

göstərmişdir.  

1921-1924-cu illərdə Naxçıvanda məktəblilər üçün dərs vəsaiti pulsuz olaraq dövlət fondu hesabına 

verilirdi (Məmmədov, 2004: 24). 1922-ci ildən başlayayaraq Naxçıvan diyarında təhsil sisteminin birinci 

mərhələsi sayılan məktəbəqədər tədris və tərbiyə müəssisələri də təşkil olunmağa başlamışdır. Hər iki tərbiyə 

ocqlarının və oradakı uşaqların sayı ildən-ilə artırdı (Djafarov, 1991: 12-13). 

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda maarifin inkişafını ləngidən əsas məsələlərdən biri 

bölgələrdə müəllim kadrlarının çatışmaması idi. Bununla əlaqədar olaraq, 1921-ci ildən Xalq Maarifi 

Komissarlığının nəzdində 35 nəfərlik qısa müddətli müəllim kursları təşkil edilmişdir. Bakıda və digər 
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şəhərlərdəki kurslarda təhsil almaq üçün müdavimlər göndərilmişdir. İlk kurslardan biri  Naxçıvanda 1922-ci 

ilin noyabrında açılmış və orada 60 nəfər qadın müəllimə hazırlanmışdır  (Sadıqov, 1995: 70-72). 

Naxçıvan Xalq Komissarları sovetinin 22 dekabr 1922-ci il tarixli dekreti ilə başqa sahələrdə işləyən 

müəllimlər xalq maarif komissarlığının sərəncamına göndərilmiş, bütün müəllimlər hərbi mülkəlləfyyətdən 

azad edilmişdilər. Müəllimlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırmaq üçün onların müəyyən ehtiyacı qismən də 

olsa ödənilmişdir (Qədim Naxçıvanda bayram, 1999: 42). 

1922-1923-cü illərdə 110 nəfər fəhlə və kəndli uşaqları müxtəlif ali məktəblərə göndərilmiş və 

təqaüdlə təmin olunmuşdur. 1922-1923-cü tədris ilində diyardakı məktəblərin sayı 58-dən 46-ya düşsə də 

görülən tədbirlər nəticəsində onların sayı 1924-cü ildə 62 olmuşdur. Həmin məktəblərdən biri I dərəcəli, 61-i 

isə II dərəcəli məktəblərdir (Əliyev, 1964: 40-41;  Əhmədov, 1965: 150-152; Məmmədov, 2004: 74-76). 

Naxçıvanda müəlim kadrlarının hazırlanması istiqamətində1922-ci il avqustun 28-30-da keçirilmiş 

Azərbaycan Müəllimlər Qurultayının mühüm rolu olmuşdur. Qurultayda Naxçıvan maarifi qarşısında duran 

vəzifələr, müəllimlərin maddi və əxlaqi vəziyəti, gənc nəslin sosial tərbiyəsi, qızların təhsili, tədris proqramları 

və digər məsələlər geniş müzakirə edildi. Qurultayda Naxçıvanda məktəblərin vəziyyəti, müəllimlərin 

ixtisaslarının artırılması və s. məsələlər üzrə təkliflər hazırlanaraq hökümət orqanlarına göndərildi. Qurultayın 

qərarına əsasən müəllim kadrların olan ehtiyacı nəzərə alaraq, 1922-ci ilin noyabrında Naxçıvan şəhərində 

Müəllimlər Seminariyası təsis  edildi. Semminariyaya rəhbərlik Tiflis Aleksandr İnstitutunun məzunu  Xəlilağa 

Hacılarova tarşırılmışdır. Əbdüləzim Rüstəmov isə onun müavini təyin edilmişdir. Seminariyanın müəllimləri 

arasında Məhəmməd Rəsizadə, Həsən Səfərov, Əbdülləzim Rüstəmov, Həsən Qaziye, İbrahimxəlil  Axundov, 

Əli Xəlilov və başqaları var idi. 1923-1924-cü tədris ilində seminariya Naxçıvan pedaqoji Texnikumuna 

çevirilərək Ordubad şəhərində fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. Texnikumda pedaqoji şura, metodiki 

təşkilatlar, tələbə komitəsi, müxtəlif fənn dərnəkləri yaradılmışdı. 1925-1926-ci tədris ilində Ordubad 

şəhərindəki pedaqoji texnikumda 119 nəfər tələbə təhsil alırdı. 

1924-cü ilin oktyabrında Naxçıvan Muxtar Respublikasında qadın seminariyası  fəaliyyətə 

başlamışdır. Seminariyaya rəhbərlik N.Nəcəfovaya tapşırılmışdır. 1925-1926-ci tədris ilində Seminariya Qadın 

Pedaqoji Texnikumuna cevrilmişdir. Texnikumun ilk direktoru Fatma Əlizadə olumuşdur. Burada “Leyli və 

nahari” qruplar var idi. Həmin ildə texnikumda 80 nəfər tələbə qız təhsil alımışdı. Texnikumda Xədicə 

Yusifbəyli, Sövkət Mahmudbəyova, Sabirə Güləhmədova və digər qadın müəllimləri dərs deyirdilər. 

Mənbələrin verdiyi məlumatdan belə məlum olur ki,  1921-ci ildə məktəblərdə oxuyan qızların sayı 80 

nəfər idisə, 1925-ci ildə onların sayı 5,5 dəfə artmışdır (Niftaliev, 1964: 38). Növbəti 1926-1927–ci tədris 

ilində artıq 1137 nəfər azərbaycanlı qız məktəbdə təhsil alıbdır. Onlardan 1057 nəfəri Ι dərəcəli, 80 nəfəri ΙΙ 

dərəcəli məktəblərdə oxuyurdular. Həmin tədris ilindən başlayaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi 

məktəblərdə qızlar oğlanlara birgə oxumağa başladılar. Qızların  məktəblərə cəlb edilməsində 1927-ci ilin 
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iyulunda Naxçıvan VPK-nın müvafiiq qərarı da mühüm rol oynadı. Bütövlükdə  1927-1928-ci tədris ilində 

Muxtar respublikanın 80 məktəbində 7335 nəfər şagird təhsil alırdı. Onların 1019 nəfərini qızlar təşkil edir 

(Djafarov, 1987: 12). 

Naxçıvanda təhsil alan azərbaycanlı uşaqların sayı da artaraq 1926-1927-ci illərdə 85% təşkil etmişdir. 

1925-ci illərdə Naxçıvanda Ι dərəcəli məktəblərin ilk məzunları arasında azərbaycanlıların sayı 79,6% idi. 

1926-ci ildə Naxçıvanda 2 məktəb və 78 məktəb fəaliyyət göstərirdi. 1926-1927-ci tədris ilində azərbaycanlı 

şagirdlərin ümumi şagirdlər arasında nisbət 85,0% təşkil edirdi. Məktəb yaşlı uşaqların 35%-i məktəbə cəlb 

edilmişdir (Mollayev, 1983: 18-21;  Əliyev, 1964: 40-41;  Əhmədov, 1965: 150-152). 

 Naxçıvanda Müəllimin sayı 1921-1922-ci illərdə Naxçıvanda 86, 1924-1925-ci illərdə isə 154 nəfərə 

çatşmışdır (Mollayev, 1983: 10). 1927-1928-ci tədris ilində Naxçıvanda 140 nəfər türk müəllim (onlardan 8 

nəfəri qadın) maarifçilik fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur. 

Naxçıvanda 1928-1929-cu tədris ilində kişi və qadın texnikumları birləşdirilməsi müəllim kadrların 

hazırlanmasının keyfiyyətcə yaxınlaşdırılmasına səbəb olubdur. Həmin ildə Naxçıvanda fəaliyyət göstərən 

texnikumlarda 411 nəfər tələbə oxuyurdu ki, onun da 71 nəfəri qız idi (Naxçıvan Ensiklopediyası, 2005: 123) 

Sonda belə bir yekun nəticəyə gəlmək olar ki,  XIX sonu XX  əsrin əvvəllərində Azərbaycanda 

maariçiliyin inkişafında Naxçıvan ziyalıları mühüm işlər görmüşlər. Onların yeni tipli dünyəvi məktəblərin 

yaradılması, yaşlılar və qadınlar arasında savadsızlığın ləğvi, məktəb yaşlı uşaqların təhsilə cəlb edilməsi və s. 

sahəsindəki maarifçilik fəaliyyətləri nəticəsində Naxçıvanada mədəni mühüt canlanmış, yerli ziyalı kadrları 

formalaşmış, maarif və mədəniyyətin səviyyəsi artmışdır. 
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AYDINLANMACI KİMLİKLERİN İFLÂSI VE TÜRKİYE ÖZELİNDE YENİ BİR 

METAFİZİK DOLAYIM1 

           

Muhammet ÖZDEMİR2                                             Yavuz TOPKAYA3 

ÖZ 

Bu çalışmada Türkçe düşüncenin kaderi ve Türkiye’nin geleceği soruşturulmaktadır. 

Söz konusu bağlamda felsefi bir zeminden hareket edilmekte ve metafiziksel temeller 

eleştirilmektedir. Felsefe veya metafizik Varlık üzerine düşünmenin bir yoludur. Metafizik 

sayesinde Türkiye’de yaşananları farklı bir tarzda ele almak mümkündür. Bu kapsamda 

Türkçe düşüncenin mevcut pratikleri değerlendirme referansı olarak aydınlanmaya müracaatta 

bulunması reddedilmektedir. Bunun yerine ‘gerçek Türkçe ihtiyaçlar’dan hareket edilmesi 

gereği önerilmektedir. Türkçe düşüncenin anlam zemini bir milliyet ile sınırlı değildir. Burada 

makuliyet, Türkçe ihtiyaçları temin etmek olarak karşılanmaktadır. Böylece bu çalışmada 

Türkiye ve Türkçe düşünce için yeni bir arka plan girişiminde bulunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Türkçe Düşünce, Aydınlanma, Metafizik, Gerçekçilik, 

Gereksinim. 

FAILURE OF IDENTITIES OF ENLIGHTENMENT AND A NEW METAPHYSICAL 

FRAME IN THE SPECIAL OF TURKEY 

ABSTRACT 

In this study, it was investigated the destiny of Turkish thought and the future of 

Turkey. In this frame, it is moved from a philosophical background and the metaphysical 

foundations are criticized. Philosophy or metaphysics is the way of thought on Existence. It is 

possible to examine experiences in Turkey thanks to the metaphysics. In this extent, it is 

rejected that Turkish thought turns to Enlightenment as a reference. However   the necessity 

                                                           
1 Bu çalışma, “Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu: Değişen Dünyada Vatandaşlık ve Demokrasi 
Eğitiminde Yeni Yönelimler ve Sorunlar” (20-22 Nisan 2012) adlı uluslar arası bir kongrede sunulmuş bildiri 
metninin gözden geçirilmiş ve eklemeler yapılmış bir halidir. 
2Dr., Araştırma Görevlisi, Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 
muhammetozdemir33@yahoo.com  
3Araştırma Görevlisi, Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi, 
yavuz_topkaya@hotmail.com  
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of moving from real Turkish needs is proposed. The mean background of Turkish Thought is 

not limited with a nation. Here rationality means the procure of the Turkish necessities. So in 

this study, it is attempted to have a new background for Turkey and Turkish thought.  

Key Words: Turkey, Turkish Thought, Enlightenment, Metaphysics, Realism, 

Necessity.  

 

1. GİRİŞ 

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilimlerin ve özel olarak felsefenin bağımsız serüveninde 

Türkiye özelinde metafizik bir sorunlaştırmada bulunmaktır. Felsefe ve özel olarak metafizik, 

varlık üzerine konuşmak olarak anlaşılmaktadır. Daha açık bir deyişle, insan olmanın 

varoluşsal ve bilişsel tüm temelleri öncelikle felsefenin ve metafiziğin kapsama alanına 

girmektedir. Varlığı varolmak bakımından ele alan metafizik, varlığı mantıkileştirerek 

kavramlara yükler ve sonra da kavramlar arası çözümlemelerle varlığı, insanı, bilgiyi, ahlakı 

ve toplumsal ortaklıkların tümünü yeniden şekillendirmeye çalışır. Bir insan varlığı yekûnu 

olarak Türkiye’nin modernleşme sürecinde tecrübe ettikleri ve hâlihazırda yaşıyor olduğu 

deneyimler, yeni bir metafiziksel dolayımın gerekliliğini dayatmaktadır. Türkiye’nin oryaya 

koyduğu olgusal görünümler, daha önce alışılmamış felsefi içerimlere göndermede 

bulunmaktadır. Bu nedenle burada varlık, insan, bilgi, ahlak ve politikanın yeniden 

tanımlanması gerekmektedir. Oryantalist bir etkilenme tarzı olarak aydınlanma deneyiminden 

edinilenler, Türkiye’nin kendi özgül bağlamlarına herhangi bir şekilde uyum sağlayamadığı 

gibi, bir takım şizofrenik insan biçimlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum, 

Türkiye’nin insanlarının kendi deneyimlerini anlamlandırma ölçütlerinin ancak Türkiye’nin 

kendisinden üretilebileceği gerçeğini göstermiştir. İşte bu çalışma, bu saptamayı mümkün 

olan en radikal tarzda sorunlaştırmayı ve söz konusu bağlamın entelektüel gereksinimlerini 

yeniden tartışmayı önermektedir. Bunun sonucu, yeni bir metafiziksel dolayıma olan ivedi 

gereksinimdir. Bu nedenle burada Türkçe düşünmenin ve Türkçe kültürün mümkün olduğu 

kadar bu coğrafyaya özgü bir renginin bulunması gerektiği, birey olma ve toplumsallaşmayla 

ilgili aktüel sorunların ancak bu şekilde çözümlenebileceği savlanmaktadır. Burada Türkçe ile 

göndermede bulunulan dil ve kültür temelinin belirli bir ırkı kastetmediği ihtiyatla belirtilmesi 

gereken bir noktadır. 
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Bu çalışma, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu metafiziksel dolayıma odaklanırken 

öncelikle kendi kavram haritasına göre bir sorunlaştırmada bulunacak ve oryantalizm ile 

aydınlanma fenomenlerinden başlayarak felsefenin, politikanın ve başka sosyal bilimlerin 

alanlarına girecektir. Metafiziksel sorunlaştırmalar, ilk etapta genel itibariyle bir deneme 

olarak olgusallaştıklarından, bu çalışmanın da bu tür bir maluliyeti bulunmaktadır. Bu nedenle 

çalışmada, insanların kültürel olarak taraf olmadıkları bir meselede salt akli bir zemine 

güvenmeleri halinde herhangi bir türden tüm delillerin birbirine denk olacakları ve aklın 

daima nötr olarak kalacağı varsayılmaktadır. Gazzâlî’nin İslâm kültürleriyle diğer kültürler 

için belirlediği, ayrıca Paul Feyerabend’in de, postmodern eleştiriler arasında bilimsel ve 

kültürel çözümlemeler için belirlediği söz konusu nokta, burada metodolojik olarak 

sahiplenilmektedir (Gazzâlî, 1939: 122-136; Feyerabend, 1999: 271). Böylece çalışma, 

Türkiye’deki kültürün gereksinimleri dışında tartışılamaz herhangi bir olgusal göndermenin 

mevcudiyetini reddetmektedir. 

2. ORYANTALİZM VE TÜRKÇE DÜŞÜNCE 

Türkiye’de akademik ve entelektüel çalışmaların en önemli sorunu oryantalizmdir. 

Bunun olgusal gerekçesi, Türkçe düşüncenin kendine ait herhangi bir ölçütünün ve 

istikametinin bulunmamasıdır. Kıta Avrupası ve Kuzey Amerika’da başkalarının 

deneyimlerine bağlı olarak üretilen toplumbilimsel ve felsefi ölçütler Türkiye’ye 

alımlanırken, herhangi bir şekilde bu ülkenin insanlarının özgüllükleri göz önünde 

bulundurulmamaktadır. Böylece aydınlanma dilleri olarak İngilizce, Fransızca ve Almancaya 

görelileşmiş bir Türkçe düşüncenin varlığından söz edebilmekteyiz (Yavuz, 2002: 53-57). 

Daha önce Osmanlılar döneminde Arapça ve Farsçaya göreliliği bir müşkil olarak kabul 

edilen bir özgüllüğün hâlihazırda aydınlanmaya göreliliği bir sorun olarak algılanmazken, bu 

durumun farkında olanlar büyük bir karamsarlık içerisindedirler. Bu yönüyle Türkçe 

düşüncenin Kemalist ve sol yorumlarının da oryantalist bir istikamette olgusallaştıklarını 

tespit etmek yerinde olacaktır (Yavuz, 1998: 91-99). 

Oryantalizmi, Kıta Avrupası ve Kuzey Amerika’nın birlikte yarattıkları bir dolayım 

olarak Batı’nın, Doğu’yu ve özel olarak İslâmiyet’i tanımak üzere üretmiş oldukları bilgi 

içerimlerinden fazla bir şey olarak anlamak gerekmektedir. Çünkü Batı, bu bilgiyle Doğu’yu 

ve İslâmları hükümranlığı altına almayı hedeflediği gibi bundan fazla olarak bu edilgen 
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insanlar, daha sonra kendilerini Batı’nın onları resmettiği çerçevede kabul etmeye eğilimli 

olmuşlardır (Rodinson, 2002: 171-188). Bunun açık gerekçesi, aşağıda temas edilecek olan 

güç-hakikat ilişkileridir ve Michel Foucault, Talal Asad ve Bryan S. Turner gibi bazı 

akademisyenler bu noktaya özenle dikkat çekmişlerdir (Foucault, 2011: 57-82; Asad, 2007: 

163-170; Turner, 2003: 134-145). İlk defa Edward William Said sayesinde popüler bir eleştiri 

çerçevesi kazanan oryantalizmin, yeni dönemde Türkçe ve diğer Doğu dillerinin sosyalbilim 

içeriklerini belirlemekte olduğunu tespit etmek gerekmektedir (Bulut, 2004). Buna göre 

oryantalizm, Doğuluların, bunlara hiç faydası olmayacak şekilde tanımlandığı ve bu 

tanımların daha sonra Doğulular tarafından benimsendiği her türlü entelektüel etkinliğe 

göndermede bulunmaktadır. Burada bilgi medeni bir ihtiyaçtır ve medeni olmayan 

Doğuluların ihtiyaç duydukları bilgiler Batı tarafından var kılınmaktadır (Said, 2000: 43-68). 

Böylece Türkiye ve Türkçe düşünce açısından bir çeşit oryantalizm çetelesi hazırlamak 

gerekmektedir. Osmanlıların son dönemlerinden itibaren modern Türkiye’nin kuruluşuna 

değin devam eden düşünsel arayışlar, ıslahatlar ve devrimler, oryantalist bir nitelikle 

olgusallaşmıştır ve hâlihazırda çözümlenemeyen bölgesel tüm sorunlarda öncelikle oryantalist 

zeminin mevcudiyetini göz önünde bulundurmak gerekmektedir (Kara, 2003: 198-238).  

Burada çalışmamızın önemli bir hareket noktasını oluşturacak şekilde Türkiye’nin 

öncelikli sorunu, deneyimlerle düşünceler arasında şizofrenik bir konumlanma biçiminin 

bulunmasıdır. Türkiye’deki insanların yaşam dili Türkçe iken yaşanılanları anlamlandırma 

dili Türkçe değildir. Daha açık bir deyişle, Türkiye’nin okuyan insanları ve onları takip 

edenleri, aydınlanma dilleriyle düşünmekte ve tavır almakta, bu arada kendi yaşadıklarının 

özgül doğallığıyla aydınlanmanın elverişli kıldığı doğallıklar arasında kalmaktadır. Bunu 

sağlayan her durumda özne, yaşadıklarını paranteze alarak Batı’ya göre yaşanması 

gerekenlere önkoşullanmakta, bu da söz konusu coğrafyanın deneyimlerine yabancılaşmayı 

ve burayı inkâr etmeyi öngerektirmektedir. İnsanlar kendi yaşadıklarından çok Batı’da 

yaşanılanlara değer vermekte, bu durumda varoluşun ve düşüncenin temel kıstası bir başkası 

olmaktadır (Özel, 2011: 79-81). Böylece insanlar kendi özgüllüklerine güvenerek iletişimi bu 

deneyimlerin olanaklı kıldığı bir dil üzerinden yapmak yerine aydınlanmacı iletişim 

aygıtlarına güvenmekte ve bir diğerini anlama ve anlamlandırmalar her defasında öznelerin 

kendilerine yabancılaşmalarını tetiklemektedir. Modern Türkiye’nin cumhuriyet ve bilim 
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tartışmalarını, son zamanlardaki demokrasi ve özgürlükler tartışmalarını bir de bu zeminden 

anlamaya çalışmak gerekmektedir. Özneler demokrasi veya özgürlük gibi bir takım 

kavramları ve dünyaları sahiplenirken veya bunlara karşı çıkarken, öncelikle bunların 

muhtevalarının ne olduğu ve kendi deneyimleriyle nasıl bir irtibata sahip bulunduğu 

noktasından değil, bu coğrafyada öteki olarak kurduğu dünyaların üzerinde nasıl bir iktidar ve 

rant elde edebilir noktasından hareket etmektedirler. Bu nedenle Asya Tipi Üretim Tarzı’nın 

reel karşılığını Osmanlı yeniçağında değil, günümüzde aramak gerekmektedir. Bu bakımdan 

Karl Marx haklı olabilir: “Onlar kendilerini temsil edemezler, temsil edilmeleri gerekir” 

(Said, 2006: 350).  

Oryantalizmle Türkçe düşünce arasındaki irtibatları daha somut anlayabilmek için bir 

takım örnekler vermek mümkündür. Türkçenin 1928 yılında yaşadığı harf inkılâbı, Türk 

dilinin ve tarihinin 1931 ve 1932 yıllarında geçirdiği devrimler, bir ulusun aydınlanmaya göre 

yaratılmasıyla ilgili politik tercihlerdi. Böylece aydınlanmaya çıkmayan düşüncelerin bir dil 

ve tarih içerisinden devşirilmesi daha ilk etapta önlenmiş oluyordu. Bir dilin grameri, onun 

içerisinde düşünülebileceklerin tamamının bir a priorisi olduğuna göre, harf inkılâbı, dil ve 

tarih devrimleri, bilinçli olarak veya olmayarak bir hesaba göre yapılandırılmıştır (Foucault, 

2006: 417; Şavkay, 2002). Kuşkusuz bunların hedefi, Türkiye’nin öncelikle aydınlanması 

değildir. Bu devrimlerden sonra Türkiye’deki İlahiyat, felsefe, tarih ve diğer insan 

bilimlerinin nasıl etkilendiklerini tartışabiliriz. Sözgelimi İslam felsefesi, felsefe tarihinden 

çıkarıldı ve Büyük Selçuklular ve Memlûklerle ilgili çok fazla çalışma yapmak 

olanaksızlaştırıldı. Nizâmülmülk ve Sultan Baybars Bundukdârî üzerine herhangi bir doktora 

çalışmasının hala yapılmamış olmasının rastlantıyla açıklanmaması gerekmektedir. Bu 

noktada Mustafa Kemal Atatürk’e ait olan Nutuk’un içeriği, bu örnekleri yeni bir dolayımla 

çözümlemek bakımından faydalı olabilir. Çünkü burada yeni ulus devletin kuruluşu, yeni 

rejimin kurucu iradesinin stratejisi olduğu gibi anlatılmaya çalışılmaktadır. Bu bakımdan 

Nutuk’un içeriğinin aydınlanmaya göreliliği bir hakikat normu olarak kabul etmiş 

bulunduğunu belirtmek gerekmektedir (Atatürk, 2007: 649-650). 

Şimdi Türkçe düşüncenin modern varlığının edilgen bir karakterinin bulunduğunu ve 

burada etkin olan sürecin oryantalizm olduğunu tespit etmemiz gerekmektedir. Durumun 

böyle olması herhangi bir art niyete dayanmamakta, yeryüzündeki başka evrensel 
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dolayımlardan beslenmektedir. Bundan sonraki başlığımızın muhtevası bu konuda açıklayıcı 

olacaktır. 

3. GÜÇ-HAKİKAT İLİŞKİSİ VE TOPLUMSAL GEREKSİNİMLER 

Modern Türkiye’nin, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden itibaren neden edilgen 

koşullarda teşekkül etmiş olduğu ve Türkçe düşüncenin neden yeterince öznel bir karakter 

edinemediği sorusu önemli bir sorudur. Fakat bu sorunun cevabı, hep dile getirile geldiği gibi 

art niyetli bir modernleşme süreciyle ilişkili değildir. Bu sorun, bilinçsiz bir modernleşme 

arzusuyla da ilişkili değildir. Toplumsal yaşamda art niyet veya bilinçsizlikten daha fazla 

etkili olabilen yapısal kanunlar bulunmaktadır (Arslan, 2009: 44). Bu kanunlardan birisi ve 

modernleşme uzmanlarının en çok göz ardı ettikleri nokta, güç ile hakikat arasındaki ilişkidir. 

Ortaçağ İslâm toplumlarında Gazzâlî’nin dikkat çektiği noktaya, daha sonra modern dönemler 

için farklı bağlamlardan Friedrich Nietzsche, Michel Foucault ve Arif Dirlik dikkat 

çekmişlerdir. 

Gazzâlî’nin el-İktisâd fî’l-İ’tikâd adlı eserinde belirttiği gibi, insanların çoğunluğunun 

ortak eğilimine göre, felsefi, bilimsel veya toplumsal doğrular, herhangi bir şekilde araştırılıp 

üzerinde düşünülüp de ikna olunarak sahiplenilmezler. Bunun yerine etnik, kültürel ve dini 

bakımdan insanlar hangi zeminde bulunurlarsa bulunsunlar, öncelikle kimin başarılı ve güçlü 

olduğunu incelerler. Başarılı ve güçlü olanların doğrularının genellikle doğru olarak kabul 

edilmesi, insanlığın tamamında rastlanılan bir olgudur. Bu nedenle Gazzâlî İslâmiyet’in 

yayılışında kimse kılıç zoruyla Müslüman edilmese bile yine de insanların bu kılıçların 

gücünü gözeterek Müslüman olduklarını belirtir (Gazzâlî, 2008: 75). Friedrich Nietzsche 

toplumsal durum ve ahlak üzerine konuştuğu eserlerinin çoğunda Gazzâlî ile aynı zeminde 

buluşmaktadır. Nietzsche, ahlak ve adalet beklentisi konusunda özellikle Katolikleri ve 

solcuları eleştirir ve bunların samimiyetlerinden şüphe eder. Ona göre ahlak, edilgenlikte 

geliştirilen kurnazlıkların bir çeşit maskesidir ve zayıfların erdem tasvirlerine güvenmemek 

gerekir. En çok ahlaktan söz edenler, onu en çok istismar edenlerdir ve ahlaki doğruları 

belirleyen şey, zayıfların güç stratejileridir (Nietzsche, 2010: 39-69). Nietzsche’nin burada 

altını çizdiği nokta, din, ahlak veya ideoloji üzerine üretilen anlatılarda ve talep 

muhtevalarında genelde güçlülerin durumunun göz önünde bulunduruluyor oluşudur. Burada 

bizi ilgilendiren nokta, her iki düşünürün, toplumsal dokunun şekillenişinde güce merkezi bir 
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yer veriyor olmalarıdır. Gazzâlî gücü kutsamadığı gibi Nietzsche de ahlaki doğrulara karşı 

değildir; fakat insanların genel karakteristiği bu ikisinin sitemli bir tasvirde bulunmalarını 

intaç ettirmiştir. Michel Foucault, daha başka bir bağlamdan aynı konuya değinir ve bilgi ile 

iktidarın birbirini zorunlu olarak içerdiğini belirtir. Bu yazar, modern dönemleri kritik ettiği 

eserlerinde felsefe, bilim ve herhangi bir türden insanlık yapıntılarını iktidardan bağımsız ele 

almayı reddetmektedir. Bir dönemde herhangi bir şey bilginin konusuysa veya bir doğru 

ancak belirli bir muhtevayla kabullenilebiliyorsa, bunun nedeni ne doğrunun karakteridir ne 

de insanların hakikat meraklarıdır. Güçlü olanlar bilgiyi güçlerinin bir gereği olarak 

yapılandırır ve politik bir araç olarak kullanırlar (Foucault, 2011: 207-226). Foucault’un bu 

yorumu iktidarın ve bilimin eleştirilmesi olarak anlaşılabilirse de, aynı zamanda insan 

karakteriyle ilgili bir saptama olarak da okunulabilir. Buna göre, Foucault iktidarın hakikat 

kaygısından hareket etmediğini ve bilgi insanlarının aslında gücü yeniden yapılandırdıklarını 

anlatırken, genel insan karakterinin samimi hakikat kaygısına ilişiksiz kaldığı tespitinde 

Gazzâlî ile benzeşmektedir. Hiç şüphesiz aradaki bu benzerlikler şaşırtıcı değildir. Çünkü Arif 

Dirlik de oryantalizm eleştirilerini ve özellikle üçüncü dünya söylemlerini eleştirirken aynı 

zeminde yer almaktadır. Yine farklı bir bağlamdan aynı zeminde yer alan başka bir yazar 

olarak Arif Dirlik, üçüncü dünyanın mağduriyet söylemlerinde hissedilen edilgenliğin zayıf 

insanların kaderlerinde bir değişikliğe yol açmamış olmasından yakınmaktadır. İngilizce 

yazan bu yazar da, bilgi ile iktidar arasındaki ilişkilerin varlığından yola çıkılarak üretilmiş 

olan söylemlerin, aslında bir hakikat kaygısından değil, ancak edilgenliğin verdiği 

memnuniyetsizlikle ortaya konulmuş olduklarını öne sürmektedir (Dirlik, 2010: 72-94, 247-

268). Bu yazarların ortaklaştıkları zemin, güç sahiplerinin doğrunun veya hakikatin 

belirlenmesinde edindikleri ayrıcalıklı konumdur. Biz bunu bir çeşit “güç-hakikat 

birlikteliğinin” saptanması olarak yorumlamak eğilimindeyiz. Çünkü Arif Dirlik’in de 

belirttiği gibi, kültürel bağımsızlığına saygı bekleyen öznelerin, kendi kültürleriyle 

kastettikleri de aslında kendilerini ezenleriyle yaşadıkları ilişkilerden bağımsız düşünülemez. 

Yani her halükarda doğru veya hakikatle ilgili mümkün tüm dolayımlar gücün belirlediği bir 

dünyada olgusallaşmaktadır. 

Biz güçle hakikat arasındaki bu ilişkinin modern Türkiye’nin tavır alışını ve Türkçe 

düşüncenin edilgenliğini belirlediğini varsayıyoruz. Bunu böyle belirlememizin iki temel 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 36       Mayıs – Haziran 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 

8 

 

gerekçesi bulunmaktadır: Birincisi, Türkiye coğrafyasını modernleşmeye iten temel saik, bir 

hakikat kaygısı olmayıp öncelikle güçlülere benzeme arzusunun burada merkezde 

bulunmasıdır. İkincisi ise, Türkiye coğrafyasına ait olmayan deneyimlere bağlı olarak üretilen 

insani yapıntıların, felsefe, bilim ve modern kurumların, sadece onlara benzemek için 

alıntılanması ve Türkçe düşüncenin bu bakımdan daima edilgen oluşudur. Türkiye’deki tüm 

düşünce içerimleri ilginç olmayan bir tarzda hep dışarıdan alınmıştır. Modern öncesi döneme 

gönderme yaptığını savlayan Müslüman dindarlar bile kendilerini yine modern bir kavram 

olan muhafazakârlıkla tanımlama eğilimindedirler. Bu noktada Türkçe düşündüğünü iddia 

eden insanların aslında aydınlanma dilleriyle düşünmeye çalıştıklarını kabul etmeleri 

gerekmektedir. Buna göre güçten ve gücün yarattığı dolayımdan bağımsız bir düşünme, 

felsefe, bilim, kurum veya hakikat bulunmamaktadır. Bu tespit yapıldığı takdirde Türk 

modernleşmesinin ve hâlihazırdaki bazı sorunların temel saiklerini anlamak daha az zor 

olacaktır. 

Burada temas edilmesi ve değerlendirilmesi gereken bir konu da Türkiye’nin kendine 

özgü toplumsal gereksinimleridir. Biz bu gereksinimlere Türkçe gereksinimler, 

modernleşmeyle alımlanan yapısal içeriklere de aydınlanmacı gereksinimler diyeceğiz. Bu 

bağlamda ilk elde Türkçe yaşadığını düşünen insanların, öncelikle Türkçe gereksindiklerini; 

ama bu gereksinimi kapatmaya çalışarak aydınlanmacı bir tavırla gereksinmeye 

alıştırıldıklarını söyleyebiliriz. Bunun anlamı şudur: İnsanlar Türkçe yaşamaya; ama 

aydınlanma dilleriyle iletişim kurmaya çalışmaktadırlar. Sözgelimi Türkiye’de kadınların, 

Kürtlerin, dindar insanların ve modernist olmakta ısrarcı davranan seçkinlerin yaşadıkları 

sıkıntılar, özgürlükler ve demokrasi ile ilgili sıkıntılar değildir. Çünkü bu sıkıntıların 

mevcudiyetini önkoşullayan etkenlerle özgürlük ve demokrasi taleplerinin mevcudiyetlerini 

önkoşullayan etkenler herhangi bir tarzda benzeşmemektedir. Fakat güçlülerin dünyasında 

edilgenler böyle bir dili benimsedikleri için, hem güç dolayımlarının bilinçli politikaları hem 

de insanların ortak eğilimlerinin genellikle bu yönde oluşu nedeniyle Türkçe düşünce de 

böyle bir iletişimi ve gereksinme duygusunu benimsemektedir. Böylelikle varoluşu 

postkolonyal sürecin izlerini taşıyan Türkçe sorunlar, kendi geçmiş bağlamlarından tamamen 

koparılmakta, ayrıca bir daha bu bağlamlara dönebilmek imkânsızlaşmaktadır. Türkiye’deki 

toplumsal sorunların varlığı, farklı bir sömürge dolayımı, güç-hakikat ilişkisi ve temelde 
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Türkçe bir ahlakın yerleşiksizliğiyle ilgilidir. Ne var ki, zayıf insanların genelde yapıyor 

oldukları tarzda, burada herhangi bir türden hakikat kaygısıyla hareket edilmediği gibi aslında 

çoğunlukla küçük insani hesaplar pratiklerin yönünü tayin etmektedir. Türkçe sorunsamayla 

aydınlanmacı sorunsama arasındaki uyuşmazlık yerleşik insan karakterinde bulunan 

samimiyetsizliğe eklenmekte, böylece ortaya hem çözümsüzlük hem de şizofrenik 

olgusallıklar çıkmaktadır. Şu an toplumsal gereksinimlerimizle ilgili karar verebileceğimiz 

zeminler, mevcut toplumsal sorunlarımızın zorunlu olarak düşündürttükleriyle sınırlıdır. 

Yabancılaşma ve ilişiksizlik bu noktada vahimdir. Fakat söz konusu nokta, herhangi bir 

şekilde karamsar bir nokta değildir. Burada olumsuz olan nokta aslında bütün bu değindiğimiz 

içerimlerin herhangi bir şekilde göz önünde bulundurulmuyor oluşudur. Çünkü burası, farklı 

kaygılarla çok farklı muhtevalarla anlamlandırılarak maksadından uzaklaştırılabilecek bir 

entelektüel kavrayışa göndermede bulunmaktadır. Türkçe düşüncenin temel varlık alanı 

aslında Türkçe sorunlar tarafından önbelirlenmeli ve burada hakikat öncelikle söz konusu 

sorunların çözümlerini sağlayacak nitelikte içeriklendirilmelidir. Buradan itibaren 

gereksinimlerin yapılandırılması sorunu söz konusu olmaktadır. Yeni başlığımızda bunu 

tartışmamız yerinde olacaktır. 

4. GEREKSİNİMLERİN YAPILANDIRILMASI: DİL VE AİDİYET 

Burada üç noktayı yeterince tespit etmemiz gerekmektedir. Öncelikle şeyler kendi 

başlarına ne iyidir ne de kötüdür ve akıl bu konuda tayin edici bir konumda bulunamaz. 

Çünkü şeyleri anlamlı kılan onların geleneklerden bağımsızlaşamayan akla göre durumlarıdır. 

İkincisi, akla uygunluk veya makuliyet belirli koşullarda belirli gereksinimlere uygunluk veya 

onlarla örtüşme olarak kabul edilmelidir. Bu durumda bir veya birçok insanın bireysel ve 

toplumsal ihtiyaçları onun veya onların makuliyet şartlarını tayin etmektedir. Üçüncü nokta, 

ihtiyacın açık karşılığı olan “çıkar” kavramına ilişkindir. Bu kavramın olumsuz çağrışımlarını 

bir yana koyarak kavramın nötrlüğünü ve bize somut bir hareket noktası sağladığını kabul 

etmemiz gerekmektedir. Böylece bu metnin tüm iddialarının Türkiye’nin ihtiyaç ve 

gereksinimleriyle, yani Türkçe bir makuliyet ve çıkar döngüsüyle sınırlı olduğunu 

belirtebiliriz. Rasyonalite dediğimiz kavramın mana muhtevası bundan başka bir şey değildir. 

Türkiye’deki mevcut yanlış felsefi ve toplumbilimsel alışkanlıklardan bir tanesi, 

öznelerin tercüme anlamlarla düşünerek Türkçe olguları bunlara uydurmaya çalışmalarıdır. 
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Burada aslında reel gereksinimler mümkün olan en son zamana değin sürekli ertelenmektedir. 

Tercüme anlamlar veya bu anlamlarla ilişkiden başka bir özerklik dolayımı sergileyemeyen 

eleştirel tutumlar, toplumsal gereksinimlerimizin algılanmasını da yapılandırılmasını da 

güçleştirmektedir. Gereksinimler, sorunlara göre yapılandırılmalıyken, Türkçede insanlarımız, 

sorunlarını edinilmiş gereksinimlere göre yapılandırmaya çalışmaktadırlar. Türkiye’de 

Kürtlerin, Alevilerin, Solcuların ve İslamcıların olduğu kadar Kemalist düşüncenin de temel 

açmazları burada belirginleşmekte ve olgusallaşmaktadır. Bu bağlamda kendine göndermeli 

bir aidiyetten söz edemeyiz. 1980’li yıllardan önce bu ülkenin insanları 

antikapitalizm/antiemperyalizm savaşı veya kâfirlere karşı cihad yaptıklarını sanarak ABD ve 

SSCB’nin bölgesel çıkarları için birbirlerini öldürdüler. Günümüzde de birileri diğerlerini 

başını açıp (türbandan kurtulup) aydınlanmaya, başkaları da bu berikilerini Allah’a inanmaya 

ve hidayete davet ettiğine göre eski alışkanlıklarımızın devam ettiğini söyleyebiliriz. O halde 

gereksinimlerimiz psikolojik temellidir, dilimiz Türkçe değildir ve ait olmayı arzu ettiğimiz 

yer bu coğrafya değildir. Bu noktayı yeniden gözden geçirmemiz gerekmektedir. Bu nokta, 

varlık sorumuzu yeniden sormanın veya unutulmuş bu soruyu yeniden hatırlamanın bir 

yoludur. 

5. POLİTİKALAR 

Politikadan anlamamız gereken, yönetim sanatından önce reel toplumsal 

gereksinimlere koşut belirlemelerle bilinçlilik ölçütünün gözetilmesi olmalıdır. Yani daha 

önce yaptığımız tespitlere uygun bir bilinç çerçevesi meydana getirmekle ilgili tüm 

özdenetimli yollar birer politika olarak kavranmalıdır. İkinci olarak, kendi gerçek 

gereksinimlerine önkoşullanmış bir bilinç çerçevesinin söz konusu sorunlarını gidermekle 

ilgili atacağı her türden özdenetimli adım birer politikadır. Bu noktayı şimdiye değin yapıla 

geldiği tarzda doğrudan Türkiye’nin yöneticileriyle de ilişkilendirmemek gerekmektedir. 

Özdenetimi etkin sürekli pragmatik politikalar üretmek ülkemizin yerleşik bir kültürü ve 

temel karakteri olmalıdır. Bu, aydınlanma kuramında Immanuel Kant’ın savladığı tarzda 

daima bir ulusal kahraman çıkarmayla mümkün olacak bir şey değildir (Foucault, 2011: 178-

190). Burada farklı bir yurttaşlık anlayışı yaratılmak durumundadır. 

Türkiye’de düşünen özneler öncelikle zihinlerini gerçek yaşama uydurmalı ve 

tersinden kaçınmalıdırlar. Bir anlamda kastedilen, modernleşme döneminde edinilen faydalı 
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alışkanlıkların korunması; ayrıca sorunlara sorun katan alışkanlıkların terk edilmesidir. 

Çağdaş yazarlardan John Rawls’un Batı dünyası için belirlediği bir olgu, Batılı olmayanlar 

için de geçerlidir. Modern dönemde varlık, bilgi, değer ve hakikat için güvenilir yegâne kıstas 

ortak insan deneyimleridir ve ortak çıkarlar ile müşterek deneyimlerin verilerinden hareket 

edildiği takdirde arzu edilmeyen ayrışmaların önüne geçilebilir (Rawls, 2007: 248-264). 

Türkiye’nin modernleşme döneminde müşterek bir vasıfla edinilmiş tecrübeler, ülkede bir 

iletişim sorununun bulunduğunu; ama bundan önce insanların kişisellikleriyle ilgili 

bulmadıkları her bir diğerine öncelikle düşmanlaştıklarını ortaya koymaktadır (Georgeon, 

2009, 30-32, 57-60). Oysa her insan biyolojik olarak ölmemek için, psikolojik olarak da 

meşgul olmak için yaşamaktadır. Tüm insanların asgari müşterek hakikati budur (Heidegger, 

2008: 177-185, 265). Böyle bir ortak doğruda bir araya gelmemek olası değildir. Söz konusu 

ortak doğru yeterince anlaşıldığında ise Türkiye’de insanların birbirlerinin öznel 

kamusallıklarına anlayışla yaklaşabileceği görülmektedir. Çalışmamızın başından beri üzerine 

durduğumuz tarzda, Türkiye için öncelikli olan gereksinimler olarak çıkar veya menfaatlerin 

temini ve ikinci olarak bunları korumak üzere asgari müşterek hakikatler etrafında dışarıya 

karşı güç edinmektir. Söz konusu iki noktayı sağlayan öznelerin etnik kimlikleri, cinsiyetleri, 

dini tasavvurları veya yaşam tarzları önemli değildir. Türkçe düşünce, öncelikle bunları ifade 

eden bir söz dağarcığı yaratmalı ve mevzubahis olan çerçevede kalarak bu söz dağarcığına 

uygun ortak düşünceler üretmelidir. En önemli manevi itki, hayatta kalmak gereksinimidir. 

İkinci olarak bilinçliği süreklileştirecek manevi kaynaklara, toplum haline gelmiş bireylerin 

kendileri karar vermelidir. Hangi manevi oluşum daha merkezi ve nüfusça yoğun olursa, 

diğerleri onun yeni halini anlayışla karşılamalıdırlar. Burada her türden iletişimi sağlayan 

ortak dil, gerçekçiliğe vurgu yapmalıdır ve ahlak zayıfların güce oynama stratejisine 

dönüşmemelidir. Her türden güvensizlik, mümkün olan en güçlü ana değin ertelenmelidir. 

Politikalar bireyler arası bir ortak kabul esasına göre müşterek bir zeminde ilerlemelidir. 

Çalışmamızın savladığı en akla uygun (rasyonel) ve mevcut sorunları çözecek politika 

(çağdaşlık) bu şekilde ayrıntılandırılabilir. Türkiye’de biyolojik ve psikolojik çıkarların 

gerçekçi kalmasına özen gösterilmeli, ayrıca söz konusu çıkarların hiyerarşikleşme ve 

ayrıcalıklaşma riskine karşın tüm ortak önlemler alınmalıdır. Bütün bunlar ortak 

tasarımlandığı ve kimsenin bir diğerine göre kendini daha aydın hissetmediği güvenli bir 

ortamda meydana gelebilir. Türkiye’nin kendi gerçekliğinde buna Türkçe düşünce diyoruz. 
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Öncelikli ihtiyacı varolmak ve hayatta kalmak olan Türkçe düşüncenin gözetilmesine giden 

her yol için de yeni bir metafiziksel dolayım yakıştırmasını yapıyoruz. 

6. SONUÇ 

Bu çalışmada tüm varoluşsal gereksinimlerini gerçekçi bir kavrayıştan çok güç 

merkezli bir algı anlayışına göre içeriklendiren ve bu anlamda modern Batı’yı yaratan bir 

gramer olarak aydınlanma düşüncesini merkeze alan Türkçe düşüncenin geride kalan 

modernleşme sorunları üzerinde durulmuş ve Türkçe varlık evreni için yeni bir noktaya 

işarette bulunulmuştur. Türkçe varlık evreni ile kastedilen Osmanlı olgusunun bir devamı 

niteliğinde olması arzu edilen Türkiye coğrafyasının ortak kültürüdür. Mesela söz konusu 

ortak kültürde aç insanlara merhamet etmeyene düşman olmak için belirli bir etnik yapı, 

cinsiyet, dini anlayış veya yaşam tarzına sahip olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Tanımın 

özellikle Türk milliyetini çağrıştıracak tarzda yapılmasının gerekçesi de, Osmanlı 

kültüründeki müşterek dilde Türkçenin merkeziliğidir. Bunun dışında özel olarak Türk ırkı 

etrafında ırkçı bir tarih felsefesi amaçlanmamaktadır. İsimlendirmeler çeşitli tarzlarda 

yapılabilirse de amaç, Türkiye’de yaşayan insanların ortak sorunlarına aldırmazlık etmemeleri 

ve öncelikle söz konusu sorunlara yoğunlaşarak bunları çözmeye çalışmalarıdır.  

Çalışmamızdan çıkan öncelikli netice, Türkiye’deki insanların müşterek ihtiyaçların 

yeterince farkında olmadıkları ve Türkçe düşüncenin bir karakter haline gelemediğidir. 

Bununla kastedilen de Türkçe düşüncede, bu ülkenin insanlarının gerçek sorunlarına eğilerek 

çözümler üretmeyi temin edecek gerçekçi yolların genellikle denenmemiş olmasıdır. 

Kabiliyetler ve kusurlar daimi olmayıp arızi olduğundan Türkiye’de düşünen her birey 

özdenetimli bir bilinçlenme için çabaladığında, ortak gereksinimleri gidermek yönünde bir 

yola çıkılabilecektir. Dolayısıyla çalışmamızın savladığı kavrayışa göre Türkiye’de varlık, söz 

konusu ülkede yaşayan insanlar ve onların gerçek gereksinimleri; bilgi, mevzubahis olan 

gereksinimlerin giderilmesiyle ilişkili her türden içerim; değer, Türkiye’deki insanların 

birbirlerinin çıkarlarına anlayışlı yaklaşmalarıyla ilgili her türlü insani anlayış ve hakikat ise, 

Türkçe düşünceyle ilgili bu durumun kendisidir. Çünkü varlık, bilgi, değer ve hakikatle ilgili 

bütün içerimler, dilsel içeriklerdir ve bunlar insanın hayatta kalmasını sağlayan her türden 

gönderimi içlerinde barındırmaktadırlar. İletişimin sağlıklı olmasının yolu öncelikle güvenden 

geçmektedir. Güvenin oluşması için de herkesin önce kendi hesaplarından vazgeçmesi 
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gerekmektedir. Ötekinin hesabına göre bir stratejiye dönüşüverecek her yeni hesap tekrar bir 

pişmanlığa neden olacaktır. Bu nedenle Türkçe düşünceyi yeniden yaratacak her yeni birey 

için özgürlük öncelikle kendi eksiklik ve kusurlarını görebilmek ve onlardan kurtulmak 

olmalıdır. Burada felsefe ve metafiziğin bir anlamı, varlık üzerine düşünmektir; diğer bir 

anlamı da bilinçli bir politika geliştirmektir 
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AR-GE FAALİYETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEMİ 
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ÖZ 

 
Bilgi, günümüz küresel rekabet ortamında bir adım önde olmak ve avantaj sağlamak 

açısından en önemli güçlerden biridir. Bilgiyi üreten ve onu katma değere dönüştürebilen 

işletmeler, toplumlar ve ülkeler rekabet üstünlüğü elde edebilmektedirler. Bir ülke açısından 

gelişmişlik, bilim ve teknolojiye verilen önemle yakın ilişki içerisindedir. Bu noktada Ar‐Ge 

büyük bir önem arz etmektedir. OECD tarafından, "bilgi dağarcığını artırmak amacıyla 

sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için 

kullanılması" olarak tanımlanan Ar-Ge, büyüme ve gelişme için gerekli temel unsurlardan 

biridir. Ar-Ge’ye yapılan yatırımlar ile bir katma değer oluşturulmasında insan kaynaklarının 

hem niteliği hem de niceliği büyük önem taşımaktadır. İnsan kaynakları hem bilginin üreticisi 

olmaları hem de bilginin kullanımı ve ekonomik değere dönüşmesinde anahtar rolü 

üstlenmeleri sebebiyle Ar-Ge faaliyetlerinde en önemli unsurlardandır. 

Bu makalenin amacı günümüzün sert ve acımasız rekabet ortamı içinde işletmelerin 

rekabet edebilirliğinde önemli yere sahip olan Ar-Ge faaliyetlerinde insan faktörünün rolünü 

ve önemini açığa çıkartmaktır. 
Anahtar Kelimeler: İnsan kaynakları, Ar-Ge, Rekabet 

 
THE IMPORTANCE OF R & D ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES 

 
ABSTRACT 

 
Information is one of the most important powers to be one step ahead and to take 

advantage of today's global competitive environment. Businesses, communities and countries 

that produce information and convert it to value-added, are able to gain a competitive 
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2 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, ikurtulgan@gmail.com 
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advantage. The development of a country is closely related to the importance given to science 

and technology. At this point, research and development (R & D) come into prominence. 

R&D defined by the OECD as "the creative work carried out systematically in order to 

increase knowledge structures, and use this knowledge to create new applications”, is 

essential for growth and development. The quality and the quantity of human resources is of 

great importance in R&D investments and the creation of value added information. Human 

resources are the most important elements of R&D activities for their key role as a 

information manufacturer in use of information and convert it to economic value. 

The purpose of this article is to reveal the role and importance of the human factors 

which has an important role in the competitiveness of enterprises in R&D activities, in today's 

harsh and cruel competitive environment.  
Key Words: Human Resources, R&D, Competitiveness 

   
1.GİRİŞ 
 

Günümüz dünyasında sanayi, teknoloji gibi çeşitli alanlarda gerçekleşen gelişmeler 

işletmeleri kıyasıya bir rekabetin yaşandığı ekonomik bir yarışa sürüklemektedir. 

Küreselleşmenin de etkisiyle artan rekabet, işletmeleri ürettikleri mal ve hizmetlerde kalite, 

maliyet ve yenilik konularında zorlamakta ve değişim sürecine girmeye itmektedir. 

Teknolojide yaşanan baş döndürücü gelişmelere ayak uyduramayan ve değişimi yönetmekte 

başarısız olan işletmeler rakipleriyle rekabet edememektedir. İşletmelerin uzun dönemde 

varlıklarını devam ettirebilmeleri, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmeleri ve dolayısı 

ile ortalama kar üzerinde getiri sağlamaları için teknolojiye ve insan kaynaklarına yatırım 

yapmaları ön koşul olarak ortaya çıkmaktadır. Stratejik yönetim literatüründe 1980’li yıllarda 

geliştirilen Kaynak Temelli Teori (KTT), sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmede 

işletmelerin sahip olduğu kaynakların önemini vurgulamaktadır. İşletmelerin sahip olduğu 

kaynaklar nitelik ve nicelik olarak birbirinden farklılık göstermektedir. İşletmelerin sahip 

oldukları kaynaklar arasında araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yeteneği ile bilgi ve teknoloji 

donanımlı insan kaynakları, değişime uyum sağlama, yenilikçi olma ve rakiplerle mücadelede 

ön plana çıkmaktadır. 

Dolayısıyla, sürekli baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı bir çevrede faaliyette 

bulunan işletmeler, yaşanan hızlı ve köklü değişimler karşısında ayakta kalmak ve varlıklarını 

devam ettirebilmek amacıyla mevcut ürünleri için yeni kullanım alanları bulmak, yeni ürün ve 

üretim teknikleri geliştirmek durumundadır (Zerenler vd., 2007:657). Bu bağlamda, Ar-Ge 

faaliyetleri tüm dünyada, verimlilik, yenilikçilik, ekonomik büyüme ve rekabet gücü için 

anahtar bir kavramdır ve ana lokomotif görevi görür (Kaya, 2009:2; Zibiao vd., 2011:1). Yeni 

teknoloji yaratma, özgün fikir ve ürün geliştirme ileri mühendislik bilgi birikimi ile beraber 

Ar-Ge kültürünün oluşturulmasını ve geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda Ar-Ge 

kültürünün gelişiminde ve başarılı Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde işletmelerin 

sahip oldukları insan kaynağı en önemli kaynak olarak kabul görmektedir.  
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2. AR-GE VE TEKNOLOJİK YENİLİK  
 

Günümüz şartlarında ülkelerin rekabet güçlerini üst seviyede tutabilmeleri için hızla 

değişen teknolojiye ayak uydurabilmeleri önem taşımaktadır. Çünkü teknolojik bilgi, Ar-Ge 

çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmakta, tüm ekonomiye yayılmakta ve 

paylaşılmakta ve bunun sonucunda da ekonomik büyüme gerçekleşmektedir (İGİAD Bülten, 

2009:14). Ancak sadece teknolojiyi takip ederek güçlü bir ekonomiye sahip olmak tek başına 

yeterli değildir. İşletmelerin kalkınma hamlesini daha çabuk tamamlayabilmesi için Ar-Ge 

kapasitelerini artırmaları gereklidir (www.mess.org.tr, 15.12.2011). Ülkelerin bilim ve sanayi 

alanındaki birikimlerinin daha ileri götürülmesinde Ar-Ge önemli bir rol oynamaktadır. Ar-Ge 

faaliyetleri, acımasız rekabet ortamı içinde işletmeler için adeta bir var olma mücadelesidir.  

Ancak Ar-Ge faaliyetlerini sadece işletmeler bazında ekonomik amaçlı ürün geliştirilmesi 

olarak düşünmek de doğru değildir. Hastalıklara yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, 

enerji, su, gıda, çevre vb. küresel sorunlar için yeni çözüm yollarının bulunması, yeni iletişim 

yollarının veya güvenlik araçlarının keşfedilmesi gibi tüm alanlarda Ar-Ge faaliyetlerinden 

söz etmek mümkündür. Bu nedenle, Ar-Ge faaliyetlerine stratejik boyutta artan ölçüde önem 

vermek gereklidir (Akbulak ve Akbulak, 2010:7).  

Günümüzde giderek artan küresel rekabet, işletmeleri yeni ürünler, hizmetler, süreçler 

ve örgüt yapıları geliştirmeye, yenilikçi olmaya zorlamaktadır. Yenilik, bir düşüncenin, 

aracın, sistemin, politikanın, programın, ürünün veya hizmetin işletme tarafından ilk kez 

sunulması veya kullanılması olarak tanımlanabilir (Güneş ve Bülbül, 2004:125). 

Yenilik, rekabet avantajı elde etmenin temel kaynaklarından biridir (Akgemci, 

2008:341). Kaliteli ürünler sunabilmenin ötesinde ürün, hizmet ve süreçlerine artı bir değer 

ilave eden ve bunları rakiplerinden daha farklı ve üstün hale getirebilen işletmeler küresel 

rekabet ortamında kazananlar olmaktadır. İşletmelerin rekabetçi avantajlar yaratma sürecinde 

değer zincirinde yer alan faaliyetleri daha yüksek müşteri değeri sunmak için yeni 

yöntemlerle tasarımlaması ve gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bunun için işletmelerin 

kullanabileceği en etkili yol, yenilikçiliktir. 

Teknolojik yenilik süreci; fikirleri ve bilimsel bilgiyi fiziksel gerçekliğe veya gerçek 

dünya uygulamalarına dönüştüren karmaşık faaliyetler dizisidir (Taşkın ve Adalı, 2004:62-

63). Bu süreç bilgiyi sosyo-ekonomik etkileri olan kullanışlı ürünlere ve hizmetlere 

dönüştürür. Yeniliklerin pazara taşınabilmesi için icatların ve mevcut teknolojilerin 

bütünleştirilmesi gerekir. 

Günümüzde yatırım kararlarının verilmesi dolayısıyla karın maksimize edilmesi 

sürecinde çok önemli bir yer tutan teknolojiyi ekonomiye kanalize etmek için çeşitli araçlara 

ihtiyaç duyulmaktadır (Yanardağ ve Süslü, 2007:249). Teknoloji edinimi iç ve dış 

kaynaklardan sağlanabilmektedir. Teknolojinin işletme içinden sağlanabilmesi için belli bir 

teknoloji geliştirme faaliyetinin ve ilgili alanda uzmanlığın olması gerekir (Bayhan, 

2004:290). Ancak teknoloji geliştirme çalışmaları hem yüksek maliyetli, hem zaman alıcı hem 

de riskli olabilir. Teknolojinin dışarıdan sağlanması ise, işletme dışında geliştirilen bir 
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teknolojinin satın alınıp kullanılması olarak ifade edilebilir. Teknoloji edinimi çoğunlukla 

hem iç hem de dış kaynaklardan edinimin kombinasyonlarını içerir.  

“Teknoloji transferi” ile “lisans ve patent anlaşmaları” işletme dışı, “Ar-Ge 

faaliyetleri” ise işletme içi kaynaklardan teknoloji ediniminin yollarıdır.  

 
2.1.Teknoloji Transferi 
 
  Teknoloji transferi; herhangi bir ürünün üretilmesi ya da bir hizmetin yerine 

getirilmesi için gerekli teçhizat, bilgi ve tecrübenin firmalar veya ülkeler  arasındaki hareketi 

şeklinde tanımlanabilir (Semiz vd., 2008:63;Yanardağ ve Süslü, 2007:249). 

 
2.2. Lisans ve Patent Anlaşmaları 
 

Lisans anlaşmaları, teknoloji sahibi işletmelerin karşılıklı tespit edilen bir bedel ve 

genellikle bu teknoloji ile üretilecek mamulün satışlarından alınacak yüzdeli komisyonlar 

karşılığı gerçekleşen anlaşmalardır. Bir ülkeden diğer bir ülkeye teknoloji transferi sağlayan 

hukuki yollardan biri olan lisans ve patent anlaşmaları çağdaş ticaret yaşamı içinde büyük 

boyutlarda uygulama alanı bulmuş, bir ekonomik ve teknik gelişim aracı olarak kabul 

edilmiştir (Yanardağ ve Süslü, 2007:250-251). 

 
2.3. Ar-Ge Faaliyetleri 
 
 Ar-Ge, bilim ve teknoloji altyapısını oluşturarak, mevcut ürünlerin geliştirilmesi ve 

işletmelerin varlıklarını sürdürebilmesi için temel bir işletme fonksiyonu olarak 

tanımlanmaktadır (Şimşek ve Çelik, 2010:275). İşletmelerin yeni ürün ve üretim tekniklerinin 

geliştirilmesine yönelik gerçekleştirdikleri sistemli ve yaratıcı çalışmalar veya çalışmalar 

topluluğu Ar-Ge olarak adlandırılır (Can ve Güney, 2007:517). 

Eğitim, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya 

mevcut bilgilerle yeni ürünler ve bilgiye dayalı yeni projeler üretmek veya mevcut olanları 

geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalar Ar-Ge olarak tanımlanır (TOBB, 2004: 10). 

 
2.4. Ar-Ge’nin İşletmeler Açısından Önemi 
 
 Küresel rekabet ortamı işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için teknolojik 

yenilikler yapmalarını gerektirmekte dolayısıyla Ar-Ge faaliyetlerinin önemini artırmaktadır. 

“Araştırma”, bilinmeyen hususların ve ilkelerin ortaya çıkarılmasıyla ilgili sistematik 

faaliyetler iken, “Geliştirme” mevcut teknolojiyi veya bilgiyi yeni ürünler ya da üretim 

teknikleri ile ilgili uyarlamalara doğru yönlendirme ve mevcudu kullanma sistematiğidir 

(Şimşek, 2002:350). 

Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni teknolojilerin 

geliştirilmesi ve uygulanması, teknoloji ile yakından ilgili faaliyetler olan araştırma ve 

geliştirmenin üstlenmiş olduğu bir görevdir. Teknolojik bilgi, Ar-Ge çalışmalarının bir sonucu 
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olarak ortaya çıkmakta, tüm ekonomiye yayılmakta, paylaşılmakta ve bunun sonucunda da 

ekonomik büyüme gerçekleşmektedir. Teknolojik yenilik yani ürün ve süreç yeniliği, sürekli 

değişimlerin ve gelişmelerin yaşandığı dünyada rekabet gücünü korumak ve başarılı olmak 

açısından bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda Ar-Ge faaliyetlerine gereken önemi 

göstermeyen firmaların ve ülkelerin sürdürülebilir bir büyüme trendi yakalaması mümkün 

olamamaktadır (Altın ve Kaya, 2009:252). 

Araştırma-Geliştirme çalışmaları, günümüzün sert ve acımasız rekabet ortamı içinde 

işletmelerin adeta bir varoluş mücadelesi (Zerenler vd., 2007:657) ve sanayileşmiş ülkelerin 

vazgeçilmez bir öğesidir (Yanardağ ve Süslü, 2007:250). Ar-Ge faaliyetleri; ülkenin kendi 

teknoloji üretme kabiliyetini geliştirerek istikrarlı, güçlü, verimli bir ekonomik ve toplumsal 

kalkınmayı sağlar. Üretim ve pazarlamada standartlaşmayı, optimal ölçek ekonomisini, yeni 

mal ve hizmet üretimlerini gerçekleştirmek yolu ile uluslararası ticarette rekabet avantajını 

artırır. Bu da verimliliği ve kârlılığı artırır. Bu nedenle gerek ABD ve AB ülkelerinde, gerekse 

Japonya’da ölçeği ne olursa olsun her işletme yeni bir ürün ya da yeni üretim süreçleri ortaya 

koyabilmek veya mevcut ürünleri geliştirebilmek amacıyla Ar-Ge çalışmalarına büyük önem 

vermektedirler. 
 
3. İŞLETME KAYNAKLARI İÇİNDE İNSAN KAYNAKLARININ YERİ VE ÖNEMİ 

Stratejik yönetim literatüründe, 1980’lerden sonra, üstün değerlerin oluşturulmasında 

ve üstün örgütsel performansın açıklanmasında Kaynak Temelli Teori (KTT) kullanılmaya 

başlanmıştır. Bir işletmenin güçlü veya zayıf tarafı olarak düşünülebilecek her şey veya 

işletmeye kısmen bağlı olan somut ve soyut varlıklar olarak tanımlanabilecek olan kaynaklar 

buna göre somut varlıklar, soyut varlıklar ve örgütsel yetenekler olmak üzere üç temel gruba 

ayrılabilir (Seviçin, 2006:184-185) . 

1) Somut varlıklar; elle tutulabilen, gözle görülebilen fiziki varlıklardır. Genellikle 

ticarete konu olan ve bilançoda gözüken nakit para miktarı, binalar, üretim tesisleri, finansal 

varlıklar, yönetim unsurları gibi varlıklar işletmelerin sahip oldukları somut varlıklar arasında 

sayılmaktadır. Somut varlıkları belirlemek ve değerlemek kolaydır 

2) Soyut varlıklar; fiziksel olarak gözlemlenemeyen varlıklardır. Bu tür varlıkları 

belirlemek ve değerlemek nispeten zor olduğu için, daha az ticarete konu olan ve genellikle 

bilançoda gözükmeyen marka adı, işletme ünü, patentler, lisanslar, firma ve ürün saygınlığı, 

müşteri, tedarikçi ve rakipler açısından güvenilirliği gibi varlıklar soyut varlıklar olarak 

değerlendirilir.   

3) Örgütsel yetenekler; bir işletmenin belirli faaliyetleri rakiplerinden daha iyi yerine 

getirebilme veya kaynaklarını daha iyi kullanabilme kapasitesidir. Belirlenmesi ve 

değerlemesi oldukça zor olduğu için, ticarete konu olmayan ve bilançoda gözükmeyen 

örgütsel yeteneklere örnek olarak; hızlı yeni ürün geliştirme, yönetim kapasitesi, örgüt kültürü 

gösterilebilir. Benzer somut varlıklara sahip bir işletmeyi diğerlerinden ayırt etmede, o 

işletmeye fark yaratan unsur işletmeye özgü yeteneklerdir. 
İşletmelerin sahip olduğu varlıklar ile işgücünün eseri olan yetenekler nitelik ve 

nicelik olarak işletmeden işletmeye farklılık gösterir (Ülgen ve Mirze, 2007:272-273). İşletme 
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bu varlık yeteneklerini kullanarak faaliyetlerini yerine getirir ve pazarda rekabet eder. 

Birtakım yetenekler sayesinde rekabet üstünlüğü elde eden işletmeler, başka işletmelerin de 

aynı yetenekleri kısa bir zaman içinde taklit etmesi halinde, sahip oldukları üstünlükleri 

kaybederler. Örneğin, bir işletmenin teknolojik yenilikler, satış, dağıtım yöntemleri, yönetim 

tarzları ve örgütsel yapılarında elde ettikleri rekabetçi üstünlükleri rakiplerinin bunları taklit 

etmesi mümkün olduğu için kısa ömürlü olur (Budak, 2008:26). Bazı varlık ve yeteneklere 

sahip olmak veya onları taklit etmek ise kolay olmayabilir. Başkalarınca kolaylıkla taklit 

edilemeyen bu gibi yetenekler, temel yetenekler olarak adlandırılır. Temel yetenekler sektörel 

faaliyetler için değerli ve nadir olan, ikame ve taklit edilemeyen veya taklit edilse bile çok 

pahalıya mal olan yeteneklerdir. Dolayısıyla rekabet üstünlüğü sağlayan kaynak ve temel 

yetenekler sahip olmaları beklenilen başlıca dört temel özelliğe göre şu şekilde sıralanabilir 

(Güleş ve Bülbül, 2004:73): 

• Değerli olmalı: İşletmenin çevreden gelen tehditleri bertaraf etmesine ve ortaya çıkan 

yeni fırsatları değerlendirmesine yardımcı olmalı. 

• Nadir olmalı: İşletmenin sahip olduğu değerli kaynakların mevcut veya potansiyel 

rakiplerde mevcut olmaması veya çok az bir kısmında mevcut olması. 

• Taklit edilemez ya da taklidi çok maliyetli olmalı: İşletmenin sahip olduğu kaynak ve 

yeteneklere rakiplerinin taklit yoluyla sahip olamaması. 

• İkame edilememeli: Kaynaklardan elde edilen üstünlükleri sağlayabilecek başka 

varlıkların olmaması durumudur. 

Yukarıda sayılan bu özellikler dikkate alındığında küreselleşme ile beraber iş 

dünyasında yaşanan değişimler sonucunda işletmelere rekabet ortamında fark yaratan ana 

unsurun insan kaynakları olduğu görülmektedir. İşletmenin varlıkları kullanabilme becerisi, 

insan kaynaklarının kapasite ve yetenekleri ile ilgilidir (Akgemci, 2008:137). İş hayatında 

insan kaynaklarına gereken değeri gösteren işletmeler başarılı olmaktadır. Bir örgütte çalışan 

insanların başarısının örgüt başarısı ile doğrudan ilişkili olduğu ve o örgütün rakiplerinin 

önüne geçmesine katkıda bulunduğu bir gerçektir (Dinçer, 2012:31). İnsan kaynakları diğer 

işletme kaynaklarına göre günümüzde çok daha önemli bir yere sahip, en zor rekabet 

unsurudur. Etkili insan kaynakları uygulamaları sayesinde yüksek performansla çalışanlar ve 

onların ürettikleri bilgiler rakipler tarafından taklit edilmesi çok güç rekabetçi üstünlükleri 

oluşturmaktadır (Budak, 2008:26). 

Yönetim konusunun temel unsurlarından biri olan insan kaynakları yönetiminin ortaya 

çıkmasında artan rekabet şartları, toplumda gerçekleşen sosyo-kültürel değişimler, teknolojik 

değişimler gibi birçok etken rol oynamaktadır. Bu etkenler sonucunda işletmeler de değişmek 

ve kaynaklarını yaşanan değişimlere uydurmak zorunda kalmışlardır. İnsan kaynaklarının 

geliştirilebilir ve kapasitesinin artırılabilir olması ise onu bir maliyet unsuru olmaktan 

çıkarmış ve bir yatırım unsuru haline dönüştürmüştür. Bu durum işletme kaynakları içerisinde 

en değerli varlık olan insan kaynaklarının önemini ortaya koymaktadır (Bayraktaroğlu, 

2006:6). İnsan kaynakları diğer üretim faktörlerinden, işletme kaynaklarından ayrı, özel bir 

önem taşımaktadır. 
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3.1. İşletme Kaynağı Olarak İnsan Kaynakları 
 

Örgütler rekabet edebilmek için yenilik, değişim, gelişme, üretim ve verimlilik 

konusunda olağanüstü bir gayret içindedirler (Yeniçeri ve İnce, 2005:312). Örgütlerin elinde 

küresel rekabetle baş edebilecek hız, maliyet, kalite gibi çok sayıda enstrüman bulunmaktadır. 

Bu enstrümanların etkinliğini sağlama süreci işletmenin fiziksel ve beşeri kaynaklarını verimli 

kullanabilmeleri ile doğru orantılıdır. Bugün için örgütlerin başarılı olmasını sağlayan en 

önemli unsurun insan kaynakları olduğu kabul edilmektedir. İnsan kaynakları, işletmenin 

zaman içerisinde belirgin bir uzmanlığa dönüştürdüğü ve bireylerin sahip olduğu bilgi, 

deneyim ve yetenekler stokuna işaret etmektedir (Seviçin, 2006:187).  

İşletme Kaynakları; somut varlıklar, soyut varlıklar ve örgütsel yetenekler olmak üzere 

üç temel gruba ayrılabildiğine göre insan kaynaklarını bu gruplardan sadece birisine dahil 

etmek yerine, her üç gruba da dahil olabilecek özelliklerinin bulunduğunu düşünebiliriz. Buna 

göre, insan kaynakları KDİM (Kaynaklara Dayalı İşletme Modeli) literatürüne uygun olarak 

aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir (Seviçin, 2006:187): 

1) Somut insan varlıkları, işletmenin kontrolünde bulunan somut insan varlıklarının 

sayısına işaret eder. Ancak, insan sayısının çok kolay taklit edilir olması nedeniyle, somut 

insan varlıklarının sürdürülebilir rekabet üstünlüğü (SRÜ) potansiyeli oldukça düşüktür.  

2) Soyut insan varlıkları, işletmenin kontrolünde bulunan insanların bireysel olarak 

sahip olduğu işle ilgili; eğitim, bilgi, yetenek, beceri, deneyim, biliş, zeka gibi özelliklerinin 

toplamına işaret eder. 

 3) İnsan kaynakları yetenekleri, işletmenin insan kaynaklarını, insan kaynakları 

uygulamaları yoluyla kullanma, geliştirme ve koruma kapasitesidir. İnsan kaynakları 

uygulamaları bir sistem halinde yerine getirildiği zaman rekabet üstünlüğü potansiyeli daha 

yüksek olacağı için, işletmenin insan kaynakları sistemi, onun temel insan kaynakları 

yeteneğini oluşturur. İnsan kaynakları ile ilgili olarak işgücünün yapısı, işe alma, 

değerlendirme, eğitim, sosyal destek verilmesi, ekip çalışması gibi faaliyetler işletmelerin 

insan kaynakları yeteneğinin ortaya çıkmasını sağlar (Akgemci, 2008:137).  

İnsan kaynakları örgütlerin varlıklarını ve başarılarını devam ettirebilmeleri için 

gerekli faaliyetleri yerine getiren çalışanlardır. Örgütlerin belirlemiş oldukları amaçlarına 

ulaşabilmelerinde, sahip oldukları kaynakların yapılandırılmasıyla ilgili tüm faaliyetlerin 

yürütülmesinde insan kaynakları önemli bir rol oynamaktadır (Gök, 2006:52). Çünkü bir 

örgütün amaçlarına ulaşmasında sadece ihtiyaç duyduğu kaynaklara sahip olması yetmez, 

aynı zamanda bu kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanması gereklidir. Dolayısıyla 

sahip olunan kaynaklarla ilgili etkinliklerin yerine getirilmesinde ve örgütün başarısında insan 

kaynakları kritik bir role sahiptir ve önemi gün geçtikçe artmaktadır (Şimşek ve Öge, 2007:1). 

Küreselleşen dünyada acımasız rekabet ortamında örgütler başarı sağlamak için ürün 

ve hizmetlerin kalitesinin önemini tartışmaktadırlar. Yaşanan değişimler karşısında verimliliği 

artırabilmek, mükemmellik yöntemleri keşfedebilmek için iş süreçlerini yeniden tasarlamak, 

örgütte yeniden yapılanmaya gitmek gibi birçok yönetim stratejileri ve tekniklerine 

başvurmaktadırlar. Aslında tüm tekniklerin ve stratejilerin, üretilen ürün ve hizmetlerin arka 
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planında o işi yapan insanlar vardır. Bir işletme kaynağı olarak insanlar örgütler için uzun 

süren mükemmelliğin tek gerçek temelidirler (Morris, 2004:8). 
 
3.2. Rekabet Üstünlüğü Sağlamada İnsan Kaynaklarının Önemi 

 
Değişim ve gelişmelerin çok hızlı yaşandığı günümüzde işletmelere rekabet üstünlüğü 

sağlayan kaynak ve yeteneklerin temel özelliklerinin; değerli olma, az bulunma, taklit 

edilemezlik ve ikame edilememe gibi özellikler olduğu stratejik yönetim literatüründe kabul 

edilmektedir.  

İşletmelerin sahip olduğu insan kaynaklarına özgünlük ve taklit edilemezlik gücünü 

veren unsur, onun dışarıdan gözlemlenerek çözümlenmesinin zorluğudur (Altuntuğ, 

2009:446).  Her insanın bilgi, birikim, deneyim, beceri ve ustalık bakımından birbirinden 

farklı donanımda olması, en önemli taklit edilemezlik ve özgünlük sebebini oluşturmaktadır. 

Bu durumda en önemli sürdürülebilir rekabet kaynağının, işletmelerin sahip olduğu insan 

kaynağının zihinsel ve duygusal birikimi olduğu ifade edilmektedir. Kurumları yapısallaştıran 

ve harekete geçiren gücün, insan olduğu gerçeği, bu yapıyı başarıyla yönetebilmek için; gerek 

yöneten, gerekse yönetilen boyutunda, insan kaynağını iyi anlamayı ve bu kaynağa gereken 

önemi vermeyi gerektirmektedir. 

Rakipler karşısında fark yaratma başarısı ve rekabet üstünlüğü kazanılması insan 

kaynağının bilgi, beceri ve yaratıcılık kapasitesinden en etkin şekilde faydalanmaya bağlı 

olarak değişmektedir. Sürekli değişen ve gelişen iş hayatında insan kaynağının bilgi ve 

yeteneklerinin güncellenmesi, etkinliklerinin artırılmaya çalışılması bir zorunluluktur 

(Bayraktaroğlu ve Ersoy, 2010:645).  

Küresel rekabetin tehditleriyle başa çıkabilmek, rakiplerin izledikleri stratejilere karşı 

hızlı bir şekilde cevap verebilmek, dinamikleri doğru anlayıp değişimi küresel koşullara 

uyabilecek şekilde sağlıklı ve sorunsuz bir biçimde gerçekleştiren örgütleri oluşturmak 

konusunda insan kaynakları ve yönetimi kritik bir öneme sahiptir (Bayraç, 2008:43). 

Rekabetin temel taşı insan kaynaklarıdır. Bir rekabet üstünlüğü kazanmada örgütlerin 

başarısını belirleyen kilit unsur insan kaynaklarıdır (Şimşek ve Öge, 2007:9). Yine 

sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmede kabiliyetli insanların örgüte ve işe cezbedilmesi ve 

bu insan kaynağının elde tutulması, bağlılığının sağlanabilmesi için anahtar rolü üstlenenler 

insan kaynaklarıdır (Keçecioğlu, 2006:29). Artan rekabet ortamında başarı sağlamak için 

insan faktörünün gözden kaçırılmaması, değerinin bilinmesi ve bu kaynaktan en etkin ve iyi 

bir şekilde yararlanılması için uygun ortamın ve koşulların hazırlanması bir zorunluluktur 

(Bayraktaroğlu ve Ersoy, 2010:645). İşletmeler sermaye değerleri, müşteri ilişkileri, 

teknolojik üstünlükleri, iş ortaklıkları ne kadar iyi olursa olsun insan kaynağına gereken özeni 

göstermedikleri ve önem vermedikleri takdirde rekabet üstünlüğü elde edemeyeceklerini ve 

bunu sürdürülebilir kılamayacaklarının bilincinde olmalıdır (Bakan ve Kurtulgan, 2010:1197). 
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4.AR-GE VE İNSAN KAYNAKLARI İLİŞKİSİ 
 
İşletmelerin sahip oldukları yetenekler ve üstünlükler onları gelecekte de başarılı 

kılacak mıdır? Bugünün iş dünyasında değişim çok hızlı gerçekleşmektedir. Bugün değerli 

olan şey, dün değerli olandan ve yarın değerli olacak şeyden farklı olabilir (Çelme ve İşevi, 

2002:6-7). Bu hızlı değişim dalgası içinde gelecek hiç olmadığı kadar belirsizdir. İşletmeler 

ayakta kalabilmek için geniş bir perspektife sahip olmalı ve değişime ayak uydurmalıdır. Bu 

yolda tek geçerli strateji, gelecek için devamlı yaratıcı fikirler üretmek ve hızlı öğrenmektir. 

Bu bağlamda, bilgi, şirketlerin kaderini belirleyici unsurdur. 

Bilgi ekonomisinde rekabet üstünlüğü, makinelerin ya da teknolojinin üstünlüğü değil; 

çalışanların bilgi ve becerilerinin belirlediği tüm işlerden, örgütlerden ve sektörlerden oluşur 

(Yeniçeri ve İnce, 2005:312). 

Yenilikçi olmak, yeni teknolojiler, ürün ve süreçler geliştirmek, rekabet oyununda 

ayakta kalmanın temel koşulu olarak görülmektedir. İşletmelerin başarı kriterleri arasında üst 

sıralarda yerini alan inovasyon yeteneği açısından Ar-Ge hayati önem taşıyan faaliyetlerden 

birisi olarak kabul görmektedir (Nunes vd., 2010:292). Bu noktada işletmelerin Ar-Ge 

faaliyetlerine gereken önemi vermesi gerekmektedir. Ancak girişimsel inovasyon yoksa başka 

bir ifadeyle Ar-Ge faaliyetlerini yapanların girişimcilik niteliği yoksa değer yaratılamaz ve 

Ar-Ge sonuçları inovasyona dönüştürülemez (Zerenler vd., 2007:662). Çünkü işletmeler için 

günümüzde ve gelecekte yaşamsal öneme sahip olacak inovasyon, işletmenin sahip olduğu 

insan kaynakları ile doğrudan ilişki içerisindedir (Pfeffer, 1995:26; Tokmak, 2008:31). 

Dolayısıyla inovasyon kavramını soyut olmaktan çıkartıp somut olarak bir ürün veya hizmete 

çeviren Ar-Ge faaliyetleri de işletmelerde rakipler tarafından taklit edilemeyecek rekabet 

üstünlüğü sağlamanın en önemli unsuru sayılan insan kaynakları ile doğrudan ilişkili olarak 

değerlendirilmektedir (Yaşar, 1999:62).  

Ar-Ge faaliyetlerinde başarıya ulaşmanın koşulu nitelikli personelin istihdam 

edilmesinden geçmektedir. Ancak işletmeler Ar-Ge faaliyetlerinin insan boyutunu ihmal 

etmekte, daha çok Ar-Ge’nin finansal boyutlarına ve çıktılarına odaklanmaktadırlar. Oysa, 

yenilikçiliğin ve  Ar-Ge’nin en önemli girdisini beyin gücü oluşturmaktadır.  

 

• Araştırma-Geliştirmede (Ar-Ge) İnsan Kaynakları 
 

Ar-Ge faaliyetleri, bilimsel ve teknik bilgi birikimine sahip çalışan ile yürütülecek 

sistemli bir çalışmadır. Bilimselliğin her aşamasında bilim-araştırma-teknoloji üretiminden 

her düzeydeki bilginin kullanımına kadar nitelikli insan kaynaklarına ihtiyaç vardır. Ar-

Ge’nin temel unsuru yetişmiş insan kaynağı olduğu için, bu kaynağa sahip olmayan 

kurumların Ar-Ge çalışması yapabilmesi güçtür (İGİAD Bülten, 2009:19). Geleceğin 

teknolojilerine egemen olabilmek ve etkin bir Ar-Ge yönetim sistemi oluşturabilmek için 

öncelikle o konularda yetişmiş insan kaynağına sahip olunmalıdır (Chi vd., 2011:2). İnsan 

kaynakları, üretim hattının sadece sınırlı bir bölümünden sorumlu olmayıp, bir işin 

başlangıcından sonuna kadar bütün aşamalarını detaylarıyla düşünüp, uygulayan ve yönetip 
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sonuca ulaştıran niteliklere sahip olmalıdır. Ekonomideki gelişme ve uzmanlaşmanın 

gerektirdiği nitelikli insan kaynağı, bilim ve teknoloji alanında küresel düzeyde iddialı 

olabilmeli ve küresel rekabetin gereklerine cevap verecek Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecek 

birikime sahip olmalıdır. Ar-Ge faaliyetlerinin iyileştirilmesi için insan kaynaklarının 

güçlendirilmesi mutlak bir zorunluluktur (EİK, 2005:62-75).  

Ayrıca, değişim süreçlerinde ön plana çıkan, ekonomik büyümede büyük rol oynayan 

Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesinde bilgi, en önemli itici güçlerden biridir (Arslanhan ve 

Kurtsal, 2010:1). Bilgiyi üreten ve onu katma değere dönüştüren ülkeler küresel rekabet 

ortamında en başarılı ülkeler olarak gözlenmektedir. Ekonomik büyümede en önemli itici güç 

bilgi iken, bilginin hem üreticisi hem de transferi ve kullanımında en önemli araç olarak insan 

kaynakları vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle Ar-Ge faaliyetlerine yatırılan mali 

kaynakların katma değere dönüşmesinde ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin 

sağlanmasında bilgiye dayalı insan kaynağının gelişimi büyük önem taşımaktadır. Ar-Ge 

faaliyetlerine ayrılan kaynaklar, altyapılar, teknoloji transferleri, bu yatırımları verimli bir 

şekilde değerlendirecek insan kaynağı bulunmadığı sürece atıl kalacak ve rekabet gücünün 

artırılmasına hizmet edemeyecektir. Başka bir ifade ile rekabet gücünün artırılması Ar-Ge’ye 

yapılan altyapı, yatırım kadar bu kaynağı kullanan yetişmiş insan gücünde saklıdır, 

denilebilir.  

Bilim ve teknoloji insan kaynağı (BT-İK) bu bilginin hem üreticisi hem de transferinin 

ve kullanımının en önemli aracı olarak bilgi ekonomisinin vazgeçilmez unsurudur. Bu 

nedenle BT-İK’nın hem niteliği hem de niceliği Ar-Ge’ye yatırılan mali kaynakların katma 

değere dönüşmesinde birinci derecede belirleyicidir. BT alanında dünyadaki eğilimler 

incelendiğinde de insan gücünün, oluşturulan politikaların merkezinde yer aldığı 

görülmektedir. Hem gelişmiş ekonomilerin hem de gelişmekte olan ülkelerin BT 

stratejilerinde Ar-Ge personeli sayısının artırılması, kariyer imkânlarının çeşitlendirilmesi, 

çalışma koşullarının iyileştirilmesi, yetenek ve deneyimlerinin geliştirilmesi, sektörler arası 

işbirliklerinin ve dolaşım imkânlarının artırılması konuları üzerinde durulmaktadır. Ülkeler 

stratejik yaklaşımlarla, uzun ve kısa vadeli uygulama planlarını yaşama geçirerek bu konuda 

çözüm bulma arayışı içindedirler. Bu bağlamda Türkiye’nin Ar-Ge insan kaynağı sayısını 

önemli ölçüde artırmaya çalıştığı fakat gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında ve nüfusa göre 

incelendiğinde Ar-Ge insan kaynağının 4-5 kat daha az olduğu görülmektedir (BT-İK Strateji 

Belgesi, 2010:4).  

Ülkemizde tam zaman eşdeğer (Bir yıl içerisinde Ar-Ge’de çalışan insan gücünü Ar-

Ge faaliyetlerine ayırdığı zamanı kişi/yıl olarak tanımlayan değer-TZE4) Ar-Ge personelinin 

gelişmesinde iki dönemde önemli atılım gerçekleşmiştir. 1995-2002 yılları arasındaki 

                                                 
4 Tam Zaman Eşdeğer(TZE) Ar-Ge Personeli: Bir yıl içerisinde Ar-Ge’de çalışan insan gücünün Ar-

Ge faaliyetlerine ayırdığı zamanı kişi/yıl olarak tanımlayan değerdir. Bir TZE bir kişi-yıl olarak düşünülebilir. 
Dolayısıyla zamanının % 30'unu Ar-Ge çalışmaları için ve kalanını da diğer faaliyetlerde harcayan bir kişi, 0,3 
TZE olarak ele alınmaktadır. Benzer olarak, tam zamanlı bir Ar-Ge çalışanı, bir Ar-Ge biriminde sadece 6 ay 
istihdam edildiyse, bu 0,5 TZE anlamına gelir. (BT-İK Strateji Belgesi, 2010).   
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dönemde TZE Ar-Ge personeli sayısı %60, TZE araştırmacı sayısı ise %50 oranında artmıştır. 

2002-2009 yılları arasındaki dönemde ise bu alandaki artışlar sırasıyla %60 ve %40 

düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu artış hızlarıyla Türkiye 2003-2008 yılları arasındaki beş yıllık 

dönemde OECD ülkeleri içinde Ar-Ge personelini en hızlı artıran 5. ülke ve araştırmacı 

sayısını en hızlı artıran 4. ülke olmuştur (BT-İK Strateji Belgesi, 2010:6). Ancak, Türkiye’de 

Ar-Ge faaliyetlerinde istihdam edilen nitelikli elaman sayısının halen istenilen ve olması 

zorunlu düzeye ulaşmamış olduğunu, önemle ifade etmek gerekir.   

Ar-Ge’nin gelişimi bu alanda ihtisaslaşan insan kaynağı ile doğru orantılı olarak 

ilerlemektedir. Türkiye’nin öncelikli teknoloji alanlarında öngörülen sıçramayı 

yapabilmesinin ön koşulu Ar-Ge faaliyetlerinde fiili olarak çalışan ve Ar-Ge faaliyetlerinin 

bilimsel ve teknik yanlarının planlanıp yönetilmesini, değerlendirilmesini ve desteklenmesini 

sağlayan Ar-Ge personeline sahip olmasıdır (EİK, 2005:74). Bu personelin de temel olarak 

bölümünde yüksek öğrenim görmüş ve/veya çalışma alanında gerekli sertifika, lisans, 

yetkinlik belgesi vb. belgelere sahip olması beklenmektedir (www.arge10.com, 15.12.2011). 

Ayrıca geleceğin Ar-Ge personelinin kendi uzmanlık alanlarında gerekli donanıma sahip 

olmasının yanında çok disiplinli bir şekilde grup çalışması yapabilmesi, iletişim kurma, 

liderlik ve problem çözme yeteneğine de sahip olması gereklidir. Var olan ve yetişecek olan 

insan gücünün en etkin biçimde kullanılmasına olanak sağlayacak eğitim sistemimizde, 

insanlara bu beceri ve yetenekleri kazandıracak düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır. Ar-Ge 

sisteminin ana bileşenlerinden bilimsel araştırma potansiyeli taşıyan üniversitelerimize insan 

kaynağının oluşturulmasında ve hedeflenen eğitim düzeyine gelinmesinde, ön lisans, lisans ve 

lisansüstü eğitimi ile önemli roller düşmektedir (EİK, 2005:70). Bu nedenle özellikle 

medyada gençlerin Ar-Ge’ye yönelmelerini sağlamak amaçlı üniversitelerin Ar-Ge eğitim ve 

çalışmaları konusunda en önemli kaynak olduklarının altının çizilmesi gereklidir. Teknolojik 

ve toplumsal alanlardaki Ar-Ge lisansüstü tez çalışmalarına proje bazında devlet tarafından 

gerekli tüm desteğin verildiği, devletin öncelikleri arasında üniversiteler ve kamu araştırma 

enstitülerinde temel araştırmanın arttırılmasına yönelik teşviklerin yer aldığı, gerektiği 

zamanlarda yurtdışı eğitim olanakları dahil tüm olanak ve kaynakların öngörülen Ar-Ge 

personeline ulaşmak için sağlandığı belirtilmelidir. Ancak bu konu için ayrılan kaynak ve 

sağlanan olanakların Türkiye’nin Ar-Ge çalışmalarında gereksinim duyulan noktaya 

ulaşmasına imkan sağlayacak ölçeğe ulaştırılması gerekmektedir.  

Rekabet gücü kazanmada ve küresel alanda bir çekim merkezi olma yolunda insan 

kaynağının yetenek ve deneyimlerinin geliştirilerek Ar-Ge personeli sayısı ve kalitesinin 

artırılması ve uluslararası seviyeye çıkarılması en önemli koşullardan biridir. Bu sebeple 

üniversitelerde görev alan öğretim üyelerinin sahip oldukları bilgi ve deneyimlerini katma 

değer yaratacak şekilde kullanabilmeleri için de gerekli destekler sağlanmalıdır. Türkiye 

İstatistik Kurumu 2010 yılı Ar-Ge faaliyetleri araştırması sonucuna göre ülkemizde 

araştırmacıların %40,2’si üniversiteler bünyesinde istihdam edilmektedir. Bu nedenle 

çalışanların özlük haklarının ve ücretlerinin, öncelikli alanlarda çalışma yapacak öğretim 

üyelerine olağan desteklerin sağlanması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, araştırma 

kariyerinin daha cazip hale gelmesi ve performanslarının artırılması açısından önemlidir. 
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Üniversitelerimizin Ar-Ge faaliyetlerinde öncülük yapabilecek düzeye gelebilmeleri için 

kendi Ar-Ge hedeflerini saptamaları, bu hedeflere ulaşmak için kendi yöntemlerini 

oluşturmaları ve bunun yetki ve sorumluluğunu taşımakta serbest ve bağımsız olmalarının 

sağlanması gereklidir. Aynı şekilde Ar-Ge faaliyetlerine yeni ufuklar açmak için özel 

sektörün Ar-Ge yatırımları sektörler arası işbirliğinin desteklenmesi yoluyla üniversitelerin 

sinerjileri ile birleştirilmelidir. Özel sektör ve kamu araştırma kurumlarının kapasitelerinin de 

geliştirilmesine dikkat edilmeli, kamu-özel sektör ortaklıkları teşvik edilmelidir. 
 

SONUÇ 
 
Bilgi çağının yaşandığı ve küresel rekabetin her alanda kendini hissettirdiği 

günümüzde işletmelerin varlıklarını sürdürmelerinin koşulu olarak yenilikçi olmaları ve 

katma değeri yüksek mal ve hizmetler üretmeleri gerekmektedir. Yenilik yapmak, rekabet 

avantajı elde etmenin temel kaynaklarından biridir. Bu bağlamda işletmeler yeni mamul ve 

üretim süreçlerinin ortaya çıkmasına yönelik sistemli ve yaratıcı çalışmalar topluluğu olan Ar-

Ge faaliyetlerine ağırlık vermelidir. Ar-Ge faaliyetlerinde başarıya ulaşmanın koşulu ise 

nitelikli TZE Ar-Ge personelinin istihdam edilmesinden geçmektedir. Ancak işletmeler Ar-Ge 

faaliyetlerinin insan boyutunu ihmal etmekte, daha çok Ar-Ge’nin finansal boyutlarına ve 

çıktılarına odaklanmaktadırlar. Oysa, yenilikçiliğin ve Ar-Ge’nin en önemli girdisini insan 

kaynakları oluşturmaktadır.  

Çelme ve İşevi’ne göre (2002:9) bir işletmenin insan sermayesi ne kadar yüksekse, 

yani yetenek ve tecrübeleriyle çalışanlar tarafından yapılan yüksek katma değerli işlerin oranı 

ne kadar büyükse, ürün ve hizmetleri için o ölçüde yüksek fiyat biçebilir ve rakiplerinin 

karşısında güçlü olabilir. Çünkü rakiplerin söz konusu becerilere denk bir işgücü çıkarmaları 

çok daha zor olacaktır. Günümüz rekabet savaşlarında, en çok silahı olan değil bu silahları en 

etkin kullanabilecek insanları barındıran taraf üstünlük kazanacaktır. 

Bir ülkede Ar-Ge faaliyetlerine ne kadar çok kaynak ayrılıyorsa, o ölçüde teknoloji 

üretilecek, nitelikli insan kaynağının Ar-Ge alanında değerlendirilmesiyle beyin göçü 

önlenecek, istihdam artacak ve teknoloji ihraç eder duruma gelinecektir. Bu bağlamda 

üniversite ve endüstri işbirliği ile teknoparklar kurulması ve mevcutlarının aktifleştirilmesi 

sürece önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca Ar-Ge faaliyetlerinin başarısında en önemli 

aktörler olan nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve bunların Ar-Ge alanlarında istihdam 

edilmesi için ulusal ve bölgesel Ar-Ge İnsan Kaynakları politikaları tanımlanmalı ve bu 

politikaların hayata geçirilebilmesi için yol haritaları hazırlanmalıdır. Ar-Ge faaliyetlerinin 

sadece finansal yönü ağır basan bir konu olarak görülmemesi ve bütünsel bir yaklaşımla insan 

kaynakları gibi diğer aktörlerin de sistem içerisine dahil edilebilmesi için çalışmalar 

yapılmalıdır. Ar-Ge alanında başarıya ulaşmanın ulusal rekabet edebilirlikte temel nokta 

olduğu kabul edilmeli ve Ar-Ge faaliyetleri insan yaşantısının bütün evrelerine (çocukluktan 

meslek yaşantısının sonuna kadar), kamu-özel sektörün bütün olanak ve alanlarına sürekli 

şekilde girdirilmelidir.   
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ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI 
SEÇİMİ 

     

Aşır ÖZBEKa    Tamer ERENb 

Öz 

Hizmet sağlayıcılar ya da üçüncü parti lojistik (3PL) firmalar , işletmenin ana 
faaliyetleri dışında kalan, geleneksel olarak organizasyon içinde yapılan lojistik faaliyetlerin 
tamamını ya da bir kısmını yerine getiren işletme dışı şirketler olarak tanımlanabilir. 
Küreselleşen Dünya’da işletmeler, rekabet avantajını kaybetmemek için sürekli iyileştirmeler 
yapmak durumundadırlar. İyileştirmelerin yapılabileceği faaliyet alanlarının en başında ise 
lojistik gelmektedir. Bu alanda faaliyet yapan 3PL firmalarıyla işbirliğine gitmek stratejik bir 
karar almayı gerektirmektedir. Ancak bu tür firmaları seçmek karar sürecine birçok ölçütün 
dâhil edildiği bir süreci gerektirmektedir ve kolay olmamaktadır. 

Bu çalışmada, çok ölçütlü karar verme (ÇÖKV) tekniklerinden analitik hiyerarşi 
süreci (AHS) ve TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 
yöntemi birlikte uygulanarak 3PL firma seçimi için bir model geliştirilmiştir. Modelin 
ölçütleri ve hiyerarşik yapısı uluslararası indeksli dergilerde yayımlanan çalışmalar 
incelenerek ve konusunda uzman kişilerin görüşleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Hiyerarşi, 
dört ana ölçüt ve her ana ölçüt altında dört alt ölçüt olmak üzere toplam yirmi ölçüt ve dört 
adet seçenekten oluşmaktadır. İkili karşılaştırma matrislerinin verileri, dört kişiden oluşan 
uzman bir ekip tarafından belirlenmiştir. Ölçütlerin ağırlıkları AHS ile, en uygun 3PL firma 
seçimi ise TOPSIS ile gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Üçüncü Parti Lojistik (3PL), Analitik Hiyerarşi Süreci 
(AHS), TOPSIS, Çok Ölçütlü Karar Verme (ÇÖKV), Hizmet Sağlayıcı. 

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH  MULTIPLE-
CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES 

Abstract 

Service providers or third-party logistics providers can be defined as outside firms 
which carry out some certain parts or  the whole of the logistics activities of a business. 
Businesses choose to work with the 3PL firms for various reasons such as gaining competitive 
advantage in the global world, focusing on the major activities, reducing the costs and so on. 
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However, the selection of the service provider is a complicated decision-making process 
which involves many factors.  

This study focuses on a model used for the selection of 3PL company, developed by 
combining the analytical hierarchy process (AHP), which is a multiple criteria decision 
making (MCDM)  technique, and the TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity 
to Ideal Solution) model. The citeria and the  hierarchical structure of the model have been 
determined in the light of the views of the experts and scientific communities by examining 
numerous articles on evaluation and ranking of 3PL selection  published in the international 
journals. 

 The hierarchical structure consists of 20 criteria, 4 major ones, each of which is made 
up of four sub-criteria, and four options. Pairwise comparison matrix data has been 
determined by an expert team consisting of four people. Criteria weights have been assessed 
by AHP and the TOPSIS has been used in the selection of the most appropriate 3PL company. 

Keywords: Logistics, Third-Party Logistics (3PL), Analytic Hierarchy Process (AHP), 
TOPSIS, Multiple-Criteria Decision Making (MCDM), Service Provider. 

1. Giriş 

İTO tarafından yapılan tanıma göre lojistik: “Üretimde kullanılacak hammaddenin, 
malzemelerin, mamullerin ve bilginin çıkış noktasından son kullanım noktasına kadar gerekli 
miktarda, istenen yerde, uygun şartlarda ve istenen zamanda en az maliyetle teslim 
edilebilmesi için sürecin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi faaliyetlerini kapsar” 
(2006:14). 

Üçüncü parti lojistik (3PL) ise işletmenin ana faaliyetleri dışında kalan, geleneksel 
olarak organizasyon içinde yapılan lojistik faaliyetlerinin tamamını ya da bir kısmını dış 
kaynak kullanım (DKK) yoluyla işletme dışında ki sahasında uzmanlaşmış şirketler tarafından 
yerine getirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Ashenbaum, vd., 2005:44). 

Artan rekabet karşısında avantaj elde etmek isteyen işletmeler; 3PL firmaları ile uzun 
süreli stratejik ortaklıklar kurmak ya da işbirliğine gitmek istemektedirler. Çünkü işletmeler, 
küreselleşen Dünyada lojistik süreçlerde maliyetleri düşürmek, iyileştirmeler yapmak, 
küçülerek esnek bir yapıya kavuşmak, yeni yatırım maliyetinden kurtulmak, yeni teknolojilere 
sahip olmak ve esas faaliyet alanına yoğunlaşarak kesintisiz müşteri memnuniyetini elde 
etmeyi hedeflemektedir. Bu ve başka nedenlerden dolayı birçok işletme, lojistik 
faaliyetlerinin bir kısmını ya da tamamını gerçekleştirmek için kendi örgüt kültürüne uygun 
3PL firmaları ile uzun süreli stratejik ortaklıklar kurmak istemektedir. Bu hedefi 
gerçekleştirebilmek için en doğru 3PL firmanın seçilmesi ciddi bir çabayı gerektirmektedir. 

İşletmeler için kendi yapılarına uyan 3PL firmayı seçmek, birçok ölçütün sürece dâhil 
olmasından dolayı çok ölçütlü karar verme (ÇÖKV) problemi olarak görülmektedir. Bu 
problemi en iyi şekilde çözmek için literatürde yapay zekâ, doğrusal ağırlıklı modeller, 
istatistiksel yaklaşımlar ve matematiksel programlama gibi birçok yöntem ya tek başına veya 
hibrid olarak kullanılmaktadır.  

Yapılan çalışmanın amacı; en uygun 3PL firmayı seçmede, işletme yöneticilerinin 
kolayca uygulayabilecekleri bir modeli ortaya koymaktır. Çalışma, literatür incelemesi ile 
başlamaktadır. Literatür araştırmasından sonra AHS tanıtılmış ve bu yöntem kullanılarak 
geliştirilen ulusal ve uluslararası bazı uygulamalara yer verilmiştir. Daha sonra TOPSIS 
yöntemi kısaca tanıtılarak uygulama alanlarına yer verilmiştir. Son olarak modelin 
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oluşturulması gerçekleştirilmiştir. Modelin hiyerarşik yapısı dört seviyede oluşturulmuştur. 
Yapının birinci seviyesinde “en uygun 3PL seçimi”, ikinci seviyede dört adet ana ölçüt, 
üçüncü seviyede alt ölçütler ve son seviyede ise seçenekler bulunmaktadır.  Toplam olarak 
dört ana ve on altı alt ölçüt olmak üzere 20 ölçütten oluşan bir yapı oluşturulmuştur. Modelin 
ölçüt ağırlıkları AHS ile belirlenmiştir. TOPSIS yöntemi uygulanarak, AHS ile öncelikleri 
belirlenen ölçütler kullanılarak en uygun 3PL firma seçimi yapılmıştır. Son bölümde ise 
yapılan çalışma değerlendirilmiş ve bu konuda gelecekte çalışacak olanlara öneriler 
sunulmuştur. 

2. Literatür İncelemesi 

3PL firma seçim probleminin çözümünde basit tekniklerden, ÇÖKV yöntemlerine 
kadar birçok teknik literatürde mevcuttur. Ancak literatürde aynı yöntemi temel alan farklı 
çalışmalara rastlamak mümkün olmasına rağmen her bir çalışma özelde bir işletmenin 
yapısına ve amacına göre oluşturulduğu için kullanılan yöntem aynı olsa da seçilen ölçütler ve 
bu ölçütlerin ağırlıklarını oluşturacak temel veriler farklı olabilmektedir. Bunun sonucu olarak 
model, uygulandığı yere, alana ve kullanılan ölçütlere göre farklı sonuçlar verebilmektedir. 
Bu bölümde 3PL firma seçimi konusunda indeksli dergilerde yayımlanan ve ÇÖKV 
yöntemlerini temel alan ulusal ve uluslararası çalışmalar incelenmiştir. 

Çakır vd. (2009:38-45), Bhatti vd. (2010:261-277), Chiang ve Tzeng (2009:12-9) en 
uygun 3PL firma, Kulak ve Kahraman (2005:191-210) ise en iyi nakliye firması seçiminde 
bulanık analitik hiyerarşi süreci (BAHS) yöntemini kullanmışlardır. Jharkharia ve Shankar 
(2007:274–289), Meade ve Sarkis (2002:283-295), 3PL firma seçimi, Sun vd. ( 2010:1013–
1017) ise 3PL firmaları değerlendirmek için analitik ağ süreci (AAS) yöntemini 
uygulamışlardır. 

Aguezzoul vd. (2006:912–916) ELECTRE (Elimination Et Choice Translating 
Reality) yöntemini kullanarak 3PL,  Govindan vd. (2010:1-5) Electre II yöntemini kullanarak 
üçüncü parti tersine lojistik (3PTL) firmayı seçmeyi önermişlerdir.  

Veri zarflama analizi (VZA) yöntemini; Hamdan ve Rogers (2008:235–244), 3PL 
firmalarının lojistik faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirmede, Saen (2010:405–410) ise 
3PTL firma seçiminde kullanmışlardır. Azadi ve Saen (2011:12231–12236), çift rol faktörleri 
ve stokastik verilerin mevcudiyeti durumunda en uygun 3PTL firmayı seçmede şans-kısıtlı 
VZA’ne dayanan bir yaklaşım önermişlerdir.  

Chen vd. (2003:1961–1966), en uygun rota, taşıma türü ve 3PL firma seçimi gibi 
dördüncü parti lojistik (4PL) operasyonlarını iyileştirmek için yönlendirilmiş çizge modelini, 
çözümlemede ise genetik algoritmalar kullanan bir model geliştirmişlerdir. Ko vd. (2006: 
440–449), 3PL dağıtım ağı sorununu çözmek için genetik algoritmalar kullanan karma 
tamsayılı programlama (mixed integer programming) yöntemi geliştirmişlerdir. Chen vd. 
(2001: 603-610), 3PL depolama faaliyetlerini ideal bir şekilde yerine getirmeye yönelik 
olarak doğrusal programlama modelini önermişlerdir. Araz vd. (2007:3738–3756), bulanık 
hedef programlama (BHP) ve PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for 
Enrichment Evaluation) yöntemlerini, Ye ve Liu (2011:1-4), dengeli puan kartı sistemini ve 
hedef programlama (HP) tekniğini kullanarak en uygun 3PL firma seçimini sağlamayı öneren 
bir model sunmuşlardır.  

Ying ve Dayong (2005: 431-436), uzman sistemi (expert system) kullanarak e-ticarete 
dayanan bir 3PL değerlendirme sistemi önermişlerdir. 3PL firma seçiminde; Efendiğil vd. 
(2008: 269–287) yapay sinir ağları ve bulanık mantığa dayalı iki aşamadan oluşan karma, 
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Işıklar vd. (2007: 3701– 3714), durum tabanlı çıkarsama (DTÇ), kurala dayalı akıl yürütme 
(KDAY) ve uzlaşık programlama (UP) yöntemlerinden oluşan hibrid bir model 
geliştirmişlerdir. Zhou vd. (2011: 2547–2550), en uygun 3PTL işletmeyi seçmek için bulanık 
kümeleme analiz (fuzzy clustering analysis) yöntemini uygulamışlardır. 

Andersson ve Norrman (2002:3-14), lojistikte DKK hizmetlerinin seçimi ve 
uygulanması için sekiz maddelik, Aghazadeh (2003: 50–58), 3PL firma seçiminde beş, 
Vaidyanathan (2005: 89-94 ) ise iki aşamalı bir model önermişlerdir. Xu vd. (2011:56-59), 
müşteri memnuniyeti temeline dayalı olarak 3PL firma seçim ve değerlendirmesinde etkili 
olan faktörleri 37 firmadan gelen geçerli 210 adet ankete göre analiz etmişlerdir. Yazarlar 
analizlerinde faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yöntemleri yanı sıra SPSS 15.0 ve 
AMOS 7.0 programlarını kullanmışlardır.  

En uygun 3PL firma seçiminde; Cao vd. (2007:215-220), borda fonksiyon teorisi 
(BFT) ve gri ilişkisel analizi (GİA), Kasture vd. (2008: 41-60), bulanık küme teorisi (BKT) ve 
AHS, Wangi vd. (2008:1-4), BAHS ve HP yöntemlerinin birlikte kullanıldığı hibrid bir model 
geliştirmişlerdir. 3PL seçiminde Xiao vd. (2012: 581-585 ) AHS ve HP, Liou ve Chuang 
(2010: 3755–3761),  AAS ve VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno 
Resenje - Çok Ölçütlü Optimizasyon ve Uzlaşık Çözüm), Huo ve Wei (2008:2363–23689), 
modifiye edilmiş gri çok hiyerarşili (grey multi-hierarchical), AHS ve entropi yöntemini 
birlikte kullanmışlardır. 

3. Analitik Hiyerarşi Süreci 

AHS, Thomas L. Saaty (1980) tarafından 1977 yılında, karmaşık problemlerin çözümü 
için geliştirilen, ekonomik, sosyal ve teknik alanlarda ki birçok problemin çözümü için en 
yaygın olarak kullanılan ÇÖKV yöntemidir. AHS, birçok seçenek içerisinden belirlenen 
ölçütler çerçevesinde karar seçeneklerinin önceliklerini belirleyen, kullanımı oldukça kolay 
olan bir yöntemdir. AHS, nitel ve nicel faktörleri değerlendirebilmenin yanında birçok karar 
vericinin tercihlerini, deneyimlerini, bilgilerini, sezgilerini ve düşüncelerini de karar sürecine 
dâhil edebilen doğrusal ağırlıklı bir yöntemdir. 

AHS, problemi her biri en az bir ölçütten oluşan hiyerarşik bir yapı içinde 
tanımlamaktadır. Alt seviyedeki bir ölçütün, üst seviyedeki bir ölçütü etkilediği varsayımına 
dayanmaktadır. Bu nedenle ikili karşılaştırmalar yoluyla ölçütlerin, bir üst seviyedeki ölçütü 
ne oranda etkiledikleri belirlenmeye çalışılmaktadır (Saaty, 2000). Yani bir düzeydeki 
ölçütler, bir üst düzeydeki ölçüt çerçevesinde birbiriyle karşılaştırılmaktadır. AHS’de 
hiyerarşi en az üç seviyede teşkil edilmektedir. Hiyerarşinin en üst seviyesinde amaç 
bulunmaktadır. Bir alt seviyede ise ana ölçütler ve varsa ana ölçütlerin bir düzey altında ise alt 
ölçütler yer almaktadır. En alt basamakta ise seçenekler bulunmaktadır (Saaty, 1994:69-84). 4 
düzeyli hiyerarşik yapı Şekil 1’de gösterilmektedir 
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Şekil 1. Analitik Hiyerarşi Süreci 

AHS, bir dizi çok karmaşık ve çok ölçütlü problemlerin çözümünde başarılı bir şekilde 
uygulanmıştır. Guoyi ve Xiaohua (2011:788-792), 3PL tedarikçi seçimi ve 
değerlendirmesinde AHS ve entropi yöntemini birlikte kullanmışlardır. Lai vd. (2002:134–
144)  yazılım seçiminde AHS’ni uygulamışlardır. Zhang vd. (2004:1255–1260), dördüncü 
parti lojistik (4PL) perspektifinden 3PL firma seçim modeli oluşturmada, Göl ve Çatay 
(2007:379-384), Tofaş-Fiat fabrikasının otomotiv tedarik zincirinde ihraç parçalarının lojistik 
operasyonlarını yeniden yapılandırılması ve küresel boyutta 3PL firma seçiminde, Karagül ve 
Albayrakoğlu (2007), Türk Traktör Fabrikası’nın lojistik faaliyetlerinin yürütülmesinde, 
Vijayvargiya ve Dey (2010:403–418), en uygun 3PL firma seçiminde, Soh (2010:339-349), 
Fu vd. (2010:1-6), en uygun 3PL firmasını değerlendirme ve seçmede, Öztürk vd. (2011:93-
112), tekstil işletmesinde tedarikçi firma değerlendirmesinde, Bayraktaroğlu ve Özgen 
(2008:321-341), sosyal sorumluluk konusunda tüketicilerin beklenti önceliklerini belirlemede 
ve Eleren (2006:405-416),  deri sektöründe kuruluş yeri seçimini tespit etmekte AHS 
yöntemini kullanmışlardır. 

4. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Hwang ve 
Yoon tarafından 1980 yılında geliştirilmiş ve birçok alanda uygulama olanağı bulmuştur 
(Hwang ve Yoon, 1981:128). Yöntem,  robot seçimi, kuruluş yeri seçimi, taşıma sistemlerinin 
seçimi, tedarikçi seçimi gibi ÇÖKV problemlerinin çözümünde ve endüstride birçok alanda 
başarıyla uygulanmıştır (Peters ve Zelewski, 2007:1-9). TOPSIS yöntemi pozitif ideal çözüm 
ve negatif ideal çözüm olmak üzere iki temel noktaya dayanmaktadır. Yöntem, pozitif-ideal 
çözüme en kısa mesafe ve negatif-ideal çözüme en uzak mesafedeki seçeneği belirlemeyi 
amaçlamaktadır. TOPSIS’in uygulanabilmesi için en az iki karar seçeneğinin olması 
gerekmektedir. TOPSIS uygulamasında ilk yapılması gereken; karar ölçütlerinin araştırılıp 
tespit edilmesidir. Genel olarak TOPSIS uygulamasında ölçütler arasında fayda (“benefit 
criteria”) ya da maliyet  (“cost criteria”) ayırımı yapılmaktadır (Janic, 2003: 491-512). Bu 
bakışa göre en iyi ölçüt vurgusu; maliyet cinsi ölçütlerde en küçük (en az maliyet), fayda cinsi 
ölçütlerde ise en büyük (en büyük fayda) olarak belirlenmektedir. Buna karşılık en kötü ölçüt 
vurgusu; maliyet ölçütlerinde en büyük (en fazla maliyetli), fayda ölçütlerinde ise en küçük 
(en az fayda) olarak belirlenmektedir (Cheng ve Wang, 2001: 449-467). TOPSIS yöntem ile 
tüm seçeneklerin pozitif ve negatif ideal çözüme olan uzaklıkları hesaplanmaktadır. Pozitif 

Amaç 

Ölçüt 1 Ölçüt 2 

Alt Ölçüt1 Alt Ölçüt2 Alt Ölçüt3 Alt Ölçüt4 

Seçenek 1 Seçenek 2 Seçenek 3 
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ideal çözüme en yakın ve negatif ideal çözüme ise en uzak mesafede olan seçenek en iyi 
alternatif olarak kabul edilmektedir (Cheng vd. 2002:983). 

Ölçütlerin ağırlıklarını belirlemeye yönelik olarak TOPSIS yönteminde bir uygulama 
bulunmamaktadır (Janic, 2003: 491-512). Bu işlem için daha çok 1’den 5’e kadar veya 1’den 
9’a kadar ya da daha farklı puan cetveli kullanılmaktadır. Örneğin 1’den 5’e kadar değeri olan 
puan cetveli kullanıldığında; 1 düşük, 5 ise yüksek öneme sahip olmaktadır. Ayrıca ölçüt 
önceliklerinin belirlenmesinde, AHS ve analitik ağ süreci (AAS) gibi yöntemleri kullanmak 
mümkün olmaktadır. Karar seçenekleri ve değerlendirme ölçütleri  belirlendikten sonra m 
adet ölçüt (Cj, j=1,…,m) ve n adet seçenekten  (Ai, i= 1,…,n) oluşan karar matrisi 
oluşturulmalıdır (Hwang ve Yoon , 1981:128). 

Qureshi vd. (2007:1512-1516),  TOPSIS’i (Technique for Order Preference by 
Similarity to Ideal Solution) aralıklı verilerle (interval data), Qureshi vd. (2008:38-53) ise 
üçgen bulanık sayılarla (triangular fuzzy numbers) 3PL firma seçiminde kullanmışlardır. 
Bottani ve Rizzi (2006:294-308), 3PL firma seçiminde bulanık TOPSIS’i kullanan bir model 
önermişlerdir. 

Cao vd. (2007:596-600) 3PL seçiminde sosyal refah fonksiyonu (SRF) teorisi ve 
TOPSIS, Ravi (2012: 24-37) ise 3PTL seçiminde AHS ve TOPSIS yöntemlerini temel alan 
bir model önermişlerdir. Kannan vd. (2009: 28–36), en iyi 3PTL firmayı seçmek ve yönetmek 
için yorumlayıcı yapısal modelleme (YYM) ve bulanık TOPSIS yöntemlerini birlikte 
kullanan bir model geliştirmişlerdir. Xi ve Zhang (2011:107-110) personel seçiminde, Zeydan 
vd. (2011:2741–2751)  tedarikçi değerlendirmesi ve seçiminde bulanık TOPSIS yaklaşımını 
uygulamışlardır.  

5. AHP-TOPSIS Tabanlı Modelin Geliştirilmesi 

Bu problemi ÇÖKV tekniklerden olan AHS ve TOPSIS ile çözmek için Şekil 2’deki 
akış şemasında belirtilen işlem adımları uygulanmıştır. Ölçütlerin ağırlıklarını belirlemede 
AHS, belirlenen ağırlıkları kullanarak seçeneklerin nihai sıralamasını gerçekleştirmede ise 
TOPSIS yöntemi uygulanmıştır.  
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Şekil 2. AHS-TOPSIS Tabanlı Karar Modelinin Akış Şeması 

5.1. Problemin Tanımlanması 

Problemin AHS-TOSIS ile çözülüp çözülmeyeceğinin öncelikle belirlenmesi 
gerekmektedir. Yapılan literatür araştırmaları, geçmiş deneyimler ve uzman görüşleri 
doğrultusunda bu problemin AHS-TOSIS ile çözülebileceği belirlendikten sonra problem, ilk 
önce çözülebilir alt problemlere ayrılmalı ve daha sonra alt problemlerin çözüm adımları 
birleştirilerek genel bir çözüm algoritması oluşturulmalıdır (Saaty, 1994:69-84). Ayrıca bu 
aşamada karar için gerekli olan ölçütlerin ve seçeneklerin, ölçütlere göre değerlendirileceği 
puan tablosunun da belirlenmesi gerekmektedir. 

5.2. Hiyerarşinin Oluşturulması 

Hiyerarşi, problemi en iyi şekilde temsil edecek şekilde çok dikkatli ve titiz bir 
çalışma sonucunda oluşturulmalıdır. Hiyerarşi, sonucu belirleyici önemde etkilediği için 

Ölçütlerin belirlenerek hiyerarşinin 
oluşturulması 

İkili karşılaştırma matrisinin 
oluşturulması 

Öncelik vektörünün hesaplanması 

Tutarlılık testinin yapılması 

E 

H 

H 

TO>0,1 

Ölçütlerin genel 
ağırlıklarının oluşturulması  

Tüm matrislerin testi 
yapıldı mı? 

Problemin tanımlanması 

E 

Seçenekler ve puan 
tablosunun hazırlanması 

Seçeneklerin uzmanlarca 
puanlandırılması 

Karar matrisinin 
oluşturulması 

Standart karar matrisinin 
oluşturulması 

Ağırlıklı karar matrisinin 
oluşturulması 

İdeal ve negatif ideal çözüm 
kümesinin belirlenmesi 

Seçeneklerin, ideal ve 
negatif idealden 

uzaklıklarının hesaplanması 

İdeal çözüme olan yakınlığın 
hesaplanması 

Seçenekler sıraya konması 
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doğru olarak oluşturulması önem taşımaktadır (Saaty, 1994:69-84). Oluşturulan hiyerarşik 
yapının en tepe noktasında amaç yer almalıdır. Yapı oluşturulurken amacın doğru olarak 
belirlenmesi gerekmektedir. Hiyerarşi oluşturulurken ve ölçütler belirlenirken değişik kurum, 
kuruluş ve uzmanların görüşlerinden, yayınlarından ve web sitelerinden faydalanılması doğru 
tasarım ve seçim için önemli bir adım olmaktadır (Saaty, 1994:69-84). Hiyerarşik yapıda 
ölçütlerin her kümesi bir hiyerarşi düzeyini oluşturmaktadır. 

Amaç belirlendikten sonra bir alt seviyede amacı etkileyen ölçütler ve varsa daha alt 
seviyede de alt ölçütler yer almalıdır. Özellikle sonucu etkileyecek ölçütlerin sayısının ve 
hiyerarşinin hangi seviyesinde konumlanacağının doğru belirlenmesi ve her bir ölçütün 
tanımlarının en ince ayrıntılarına kadar yapılması, ikili karşılaştırmaların tutarlı yapılabilmesi 
açısından önemli olmaktadır. Seçenekler ise hiyerarşinin en alt seviyesinde bulunmalıdır. 
Ölçütler belirlenirken anket çalışması yapılabilmektedir. Modelimiz, Şekil 3’de gösterildiği 
gibi dört ana olmak üzere on altı alt ölçüt ve dört adet seçenekten oluşmaktadır. 

 

 
Şekil 3. 3PL Firma Seçim Hiyerarşi Yapısı 

 
Hiyerarşik yapı, farklı açılardan hiyerarşik yapının duyarlılığının sınanabilmesi için 

yeni ölçütler in hiyerarşiye katılmasına ya da mevcut ölçütlerden daha az önemli görülenlerin 
sürecin dışına çıkarılmasına veya problemin farklı bakış açılarıyla tekrar tanımlanmasına 
olanak tanımalıdır. 

5.3. Ana Ölçütlerin İkili Karşılaştırma Matrisinin Oluşturulması 

Hiyerarşik yapının oluşturulmasından sonra ikili karşılaştırma matrislerinin 
oluşturulması AHS’nin en çok dikkat edilmesi gereken aşamasıdır. İkili karşılaştırma 
matrisleri oluşturulurken hiyerarşik yapıda bir düzeyde yer alan ölçütler, bir üst ölçüt 
bağlamında ikili olarak birbiriyle karşılaştırılmaktadır. AHS’de ölçütlerin değerlendirilmesi 
birçok ölçüt göz önüne alınarak ikili karşılaştırma yargısı aij ile belirlenir. İkili karşılaştırma 
yargısı aij ile bir üst düzeydeki ölçüte göre i ve j ölçütlerinin göreceli önemi belirlenmektedir. 
Yani aij değeri, göz önüne alınan ölçüt bağlamında, ölçüt i, diğer bir ölçüt j’ye göre ne oranda 

En Uygun 3PL Seçimi 

Kalite (K) Uzun Süreli İlişki 
(USİ) 

Firma İmajı (Fİ) Operasyonel 
Performans (OP) 

Yönetim Kalitesi 
(YK) 

Maliyet (M) 

Uyumluluk(U) 

Bilgi Paylaşımı ve 
Karşılıklı Güven 

(BPveKG) 

Risk Yönetimi 
(RY) 

Pazar Payı (PP) 

Benzer Ürünlerdeki 
Deneyim (BÜD) Sürekli İyileşme 

(Sİ) 

Performans 
Ölçümü(PÖ) 

Teslimat 
Performansı(TP) 

Bilgi Teknolojisi 
Yeteneği (BTY) 

Sabit Varlıkların 
Büyüklüğü ve 

Kalitesi (SVBveK) 

Coğrafi Dağılım ve 
Perakendeciye 

Erişim (CDvePE) 
Çalışan Memnuni. 
Düzeyi (ÇMD) 

Verilen Hizmetin 
Boyutu (VHB) 

Esneklik (E) 

Seçenek 1 Seçenek 2 Seçenek 3 Seçenek 4 
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tercih edilmelidir sorusunun cevabı olmaktadır. Seçeneklerin karşılaştırılması, her bir ölçüte 
göre ayrı ayrı yapılmalı ve bunun neticesi olarak ikili karşılaştırma matrisleri oluşturulmalıdır. 
Bu matrislerin oluşturulmasında Saaty tarafından önerilen Tablo 1’de gösterilen 1-9 
karşılaştırma ölçeği kullanılmaktadır (Saaty, 1980). 

Karşılaştırmalar, ikili karşılaştırma matrisinin tüm değerleri 1 olan köşegeninin 
üstünde kalan değerler için yapılmalıdır. aij, i. özellik ile j. özelliğin ikili karşılaştırma değeri 
olarak gösterilecek olursa, aji değeri, 1/aij eşitliğinden elde edilir (Tablo 2). Bu özelliğe, 
karşılık olma özelliği denmektedir (Saaty, 1999). 

 
Tablo 1. Karşılaştırma Ölçek Değerleri ve Açıklama 

Önemi Tanım Açıklama 

1 Eşit öneme sahip Her iki seçenekte eşit değerde öneme sahip 
3 Biraz önemli Bir ölçütü diğerine göre biraz daha önemli sayılmıştır 

5 Fazla önemli Bir ölçütü diğerine göre çok daha önemli sayılmıştır 

7 Çok fazla önemli Ölçüt diğer ölçütü göre kesinlikle çok fazla önemli sayılmıştır 

9 Son derece önemli Bir ölçütün diğerine göre son derece önemli olduğu çeşitli bilgilere dayandırılmıştır.  

2, 4, 6, 8 Ara dereceler Gerektiğinde kullanılabilecek ara değerler. 

Kaynak: Saaty .1994. Fundamentals of Decision Making and Priority Theory With 
The Analytical Hierarchy Process, s. 26. 

 
Örneğin a23 elemanının değeri 5 ise a32 değeri, 1/a23 eşitliğinden dolayı 1/5, yani 0,2 

değerini almaktadır. 
 

      Tablo 2. AHS’de İkili Karşılaştırma Matrisi 
A Eleman 1 Eleman 2 Eleman 3 … Eleman n 

Eleman 1 1 a12 a13 … a1n 

Eleman 2 a21=1/ a12 1 a23 … a2n 

Eleman 3 a31=1/ a13 a32=1/ a23 1 ... a3n 

… … … … 1 … 

Eleman n an1=1/ a1n an2=1/ a2n an3=1/ a3n … 1 

 
Karar modelinde ikili karşılaştırma matrisleri oluşturulurken işlem akışı şu şekilde 

olmuştur: 
• Ana ölçütlerin sonuca yönelik olarak etkilerini belirlemek için ana ölçütler 

arasında ikili karşılaştırma matrisi oluşturulmuştur. 
• Her bir ana ölçüt altındaki alt ölçütlerin, ana ölçüte göre önemlerini belirlemek 

için toplam olarak dört adet ikili karşılaştırma matrisi oluşturulmuştur. 
 
Tablo 3’de ana ölçütlerin sonucu hangi oranda etkilediklerini gösteren matris 

verilmiştir. Matrisi oluşturan veriler, işletmenin dört uzmanın verdiği cevapların geometrik 
ortalaması alınarak belirlenmiştir (Dyer, 1992:99-124).  Oluşturulan ikili karşılaştırma 
matrisini normalleştirmek için matristeki her eleman (1) nolu formüle göre kendi sütun 
toplamına bölünmektedir. 
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Normalleştirilmiş matrisin her bir sütun toplamı 1 olmaktadır.  Daha sonra 
normalleştirilmiş matrisin (2) nolu formüle göre her bir satır toplamı, boyutuna bölünerek 
ortalaması alınmaktadır. 

 

 
 
Hesaplanan bu değerler her bir ölçüt için bulunan önem ağırlıklarını oluşturmaktadır. 

Bu ağırlıklar öncelik vektörü olarak adlandırılmaktadır. 
 
 

Tablo 3. Ana Ölçütlerin İkili Karşılaştırma Matrisi 
En Uygun 3PL K USİ Fİ OP ÖV 

K 1,000 2,500 3,000 1,565 0,423 

USİ 0,400 1,000 0,778 0,707 0,158 

Fİ 0,333 1,286 1,000 0,562 0,162 

OP 0,639 1,414 1,779 1,000 0,257 

TO=0,010 
 
Karar verici, ölçütler arasındaki karşılaştırma yargısı sonucu belirlediği değerler ile 

oluşturulan ikili karşılaştırma matrisinin tutarlı olup olmadığını ölçmelidir. İkili karşılaştırma 
yargısı sonucunda oluşan bir A matrisinin, tutarlı olup olamadığını belirleyebilmek için birçok 
yöntemden bir tanesi olan tutarlılık indeksi (Tİ - CI: Consistency Index) adı verilen 
katsayının hesaplanması gerekmektedir. Tİ’i (3) nolu formüle göre hesaplanmaktadır (Saaty, 
1994:69-84). 

 

 
 
Tİ değerini hesaplayabilmek için ilk önce özdeğer olarak nitelendirilen λmax 

hesaplanmaktadır. Özdeğer, (4) nolu formüle göre hesaplanmalıdır. İkili karşılaştırma 
matrisinin tam tutarlı olması durumunda özdeğer adı geçen matrisin boyutuna eşit olmalıdır 
(Saaty, 1994:69-84). 

 

 
 
Ayrıca tutarlılığı değerlendirebilmek için rassal indeks (Rİ) değerinin bilinmesi 

gerekmektedir. Her bir matris boyutu n için karşılık gelen Rİ değeri Tablo 4’de verilmiştir. 
Örneğin boyutu 7 olan ikili karşılaştırma matrisi için Rİ değeri Tablo 4’de 1,32 olarak 
gösterilmektedir. 

Tablo 4. 1–15 Boyutundaki Matrisler İçin Rİ 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,53 1,56 1,57 1,59 
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Tİ ve Rİ belirlendikten sonra tutarlılık oranı (TO) aşağıdaki (5) nolu formüle göre 
hesaplanmaktadır. TO = TİRİ 																																																						(5) 

 
TO, 0,10’un altında çıkınca oluşturulan karşılaştırma matrisinin tutarlı olduğuna karar 

verilmektedir. Bu oranın aşılması durumunda matrisin tutarsız olduğu kanaatine varılarak ikili 
karşılaştırma matrisinin farklı değerlerle yeniden düzenlenmesi gerekmektedir (Saaty, 1980). 

Ana ölçütlerin sonuca olan etkilerini gösteren ikili karşılaştırma matrisinin (Tablo 3) 
TO, 0,010 olarak hesaplanmıştır. Bu oran, 0,1’den küçük olduğu için matrisin tutarlı olduğu 
sonucuna varılmıştır. Matrislerin TO’ları, ilgili tablonun altında verilmektedir. 

Ana ölçütlerin, ikili karşılaştırılması sonucunda en uygun 3PL firma seçiminde % 42 
ile kalitenin en önemli ölçüt olduğu görülülmüştür (Tablo 3). 

5.4. Alt Ölçütlerin İkili Karşılaştırma Matrislerinin Oluşturulması 

Bu kısımda alt ölçütlerin ana ölçüte göre etkilerini belirleyebilmek için ikili 
karşılaştırma matrisleri oluşturulmuşturr. Toplamda dört adet matris oluşturulmuştur. Tablo 
5’de kalite ölçütü altındaki alt ölçütlerin kalite ölçütüne olan etkilerini gösteren matris 
verilmiştir.  

 
Tablo 5. Alt Ölçütlerin Kaliteye Göre Karşılaştırılması 

Kalite YK Sİ PÖ TP ÖV 

YK 1,000 0,833 0,200 1,000 0,129 

Sİ 1,200 1,000 0,319 2,449 0,204 

PÖ 5,000 3,135 1,000 3,464 0,546 

TP 1,000 0,408 0,289 1,000 0,121 

TO=0,032 
 
Kalite altındaki alt ölçütler içerisinde performans ölçümü (PÖ) ölçütünün, kaliteye 

% 55 ile etki eden en önemli ölçüt olduğu tespit edilmiştir. 
Uzun süreli ilişki (USİ), firma imajı (Fİ) ve operasyonel performans (OP) 

kümesindeki alt ölçütlerin de bir üst ölçüte göre ağırlıkları belirlenmelidir. Tablo 6’da alt 
ölçütlerin ağırlıkları verilmektedir. 

5.5. Genel Ağırlıkların Bulunması 

Ana ölçütlerin ağırlıklarıyla alt ölçütlerin ağırlıkları çarpılarak genel ölçüt ağırlıkları 
elde edilmiştir. Örneğin yönetim kalitesi (YK) ölçütü için genel ağırlık şu şekilde 
hesaplanmıştır: 

 
Genel Ağırlık YK = 0,403 * 0,123 * 100 = 4,957 
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Tablo 6. Ölçütlerin Ağırlıkları 
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Kalite 0,423 

YK 0,129 5,457 

Sİ 0,204 8,629 

PÖ 0,546 23,096 

TP 0,121 5,118 

Uzun Süreli İlişki 0,158 

M 0,450 7,110 

U 0,154 2,433 

BPveKG 0,179 2,828 

RY 0,217 3,429 

Firma İmajı 0,162 

PP 0,418 6,772 

BÜD 0,093 1,507 

CDvePE 0,305 4,941 

VHB 0,184 2,981 

Operasyonel Performans 0,257 

BTY 0,391 10,049 

SVBveK 0,166 4,266 

ÇMD 0,350 8,995 

E 0,093 2,390 

Toplam       100,000 

 
Tablo 6’da görüleceği gibi genel ağırlığı en yüksek olan ölçüt, % 23 ile PÖ olmuştur. 

Önemi en az olan ölçüt ise % 1,5 ile benzer ürünlerdeki deneyim (BÜD) ölçütü olmaktadır. 

6. TOPSIS İle 3PL Firmalarının Sıralanması 

3PL firma seçiminde kullanılan ölçütlerin ağırlıkları AHS yöntemiyle belirlendikten 
sonra dört adet 3PL firması, lojistik hizmet almak isteyen firmanın dört farklı lojistik uzmanı 
tarafından Tablo 7’de belirtilen puan cetveline göre değerlendirilmiştir. Dört farklı uzman 
tarafından verilen puanların geometrik ortalaması alınarak her bir 3PL firmasının önceliği 
belirlenmiştir. 

Tablo 7. Puan Cetveli 

Değer Tanımı Rakamsal Değer 

Çok Çok Zayıf 1 

Çok Zayıf 2 

Zayıf 3 

Ortanın Altı 4 

Orta 5 

Ortanın Üstü 6 

İyi 7 

Çok İyi 8 

Çok Çok İyi 9 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 36       Mayıs – Haziran 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 
 

13 

 

6.1. Karar Matrisinin Oluşturulması 

Şekil 4’de D ile gösterilen karar matrisi, karar vericiler tarafından sürecin 
başlangıcında oluşturulan matrisidir. D karar matrisindeki dij, i alternatifin j ölçütüne göre 
gerçek değerini göstermektedir (Rao, 2008: 441-451). Karar matrisinde 3PL firmaları A, B, C 
ve D harfleriyle tanımlanmıştır. Tablo 8’de görüldüğü gibi matrisin satırları seçenekleri yani 
3PL firmalarını, sütunları ise değerlendirme ölçütlerini göstermektedir. 
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   Şekil 4. Karar Matrisi 

Karar matrisi, hizmet alacak firmanın uzmanlarının verdiklere puanlar ve puanların 
geometrik ortalaması alınarak teke indirilen değerlerin yerine konmasıyla oluşturulmuştur 
(Tablo 8). Örneğin; Firma imajı kümesi altında coğrafi dağılım ve perakendeciye erişim 
(CDvePE)  ölçütüne, A lojistik firması için uzmanlar 5, 5, 6 ve 7 puanlarını vermişlerdir. Bu 
değerlerin geometrik ortalaması ise şu şekilde hesaplanmıştır: 

 

 

Tablo 8. Karar Matrisi (D) 
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A 6,000 5,733 5,692 5,856 5,21 6,481 6,236 5,692 6,701 5,233 5,692 5,692 5,733 5,595 5,180 6,481 

B 5,692 5,477 5,733 6,192 6,74 6,192 6,481 5,477 6,192 6,000 5,826 6,160 6,236 6,192 5,916 5,958 

C 6,964 7,200 6,192 6,964 4,16 6,402 6,964 5,958 6,701 7,200 6,964 6,735 6,701 6,481 6,620 6,481 

D 4,229 4,162 4,162 4,120 6,93 4,229 4,949 3,936 4,949 4,606 5,477 3,936 5,233 4,356 4,229 5,000 

6.2 Standart Karar Matrisinin Oluşturulması (Normalize Karar Matrisi) 

Karar matrisi oluşturulduktan sonra (6) nolu formül kullanılarak D matrisinin 
elemanlarından normalleştirilmiş karar matrisi (R) elde edilmektedir (Hwang ve Yoon, 
1981:131). D matrisindeki her bir sütuna ait değerlerin kareleri toplamının karekökü alınarak 
ilgili elemana bölünmesiyle, matris normalleştirilmiş olmaktadır. D matrisinin her hangi bir 
elemanının değeri 0 ise R matrisinin de ilgili elemanının değeri 0 olmaktadır.  

 

. . 

An 

             C1       C2     …     Cm 
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A2 
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Örneğin R matrisinin r1,1 elemanının değeri şu şekilde hesaplanmıştır: 
 	
,
 =	 �����,�����,�����,��� = 0,517  

 
Bu işlemlerin sonucunda ri,j elemanlarından oluşan standartlaştırılmış (normalize 

edilmiş) R matrisi (Tablo 9) oluşturulmaktadır: 

Tablo 9. Standartlaştırılmış (normalize) Karar Matrisi (R) 
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A 0,517 0,499 0,518 0,498 0,444 0,549 0,503 0,535 0,542 0,448 0,473 0,497 0,478 0,490 0,466 0,539 

B 0,490 0,477 0,521 0,527 0,574 0,525 0,522 0,514 0,501 0,514 0,484 0,538 0,520 0,542 0,532 0,496 

C 0,600 0,627 0,563 0,593 0,354 0,543 0,561 0,560 0,542 0,616 0,579 0,588 0,558 0,567 0,596 0,539 

D 0,364 0,362 0,378 0,351 0,590 0,358 0,399 0,370 0,401 0,394 0,455 0,344 0,436 0,381 0,380 0,416 

6.3. Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin Oluşturulması 

Bu aşamada AHS yöntem ile belirlenen ölçütlerin ağırlıkları wi, standart karar 
matrisinin (R) her bir sütunu ile çarpılarak ağırlıklı standart karar matrisi (V) elde 
edilmektedir. Değerlendirme ölçütlerinin ağırlık değerleri toplamı (7) nolu formüle göre 1 
olmalıdır (Rao, 2008: 441-451).  
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Ağırlıklı standart karar matrisi (V)’nin oluşum şekli aşağıda Şekil 5’de 

gösterilmiştir.  
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Şekil 5. Standart Karar Matrisi İle Ölçüt Ağırlıklarının Çarpılması 

   (7) 

mjnird ijij ,...,1  ,...,1                 0 :0 =∀=∀==∀

   (6) 
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Örneğin v1,1 elemanının değeri YK (w1) ölçütünün ağırlığı olan 5,457 (Tablo 6) ile 
standartlaştırılmış (normalize) karar matrisi (R)’nin ilgili elemanı olan r1,1’in değeri olan 
0,517 ile çarpılması sonucu belirlenmektedir. Çarpma işlemi aşağıda gösterilmiştir. �
,
 = �
 ∗ 		
,
 = 5,457 ∗ 0,517 = 2,821 

Ölçütlerin ağırlık değerleri wi ile standart karar matrisinin (R) her bir sütununun 
çarpılması sonucu oluşan ağırlıklı standart karar matris (V) Tablo 10’da gösterilmektedir. 

Tablo 10. Ağırlıklı Standart Karar Matrisi (V) 
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A 2,821 4,306 11,964 2,549 3,157 1,336 1,423 1,834 3,670 0,675 2,337 1,481 4,803 2,090 4,192 1,288 

B 2,674 4,116 12,033 2,697 4,081 1,277 1,476 1,762 3,393 0,774 2,391 1,604 5,225 2,312 4,785 1,185 

C 3,274 5,411 13,003 3,035 2,517 1,321 1,587 1,920 3,670 0,928 2,861 1,753 5,607 2,419 5,361 1,288 

D 1,986 3,124 8,730 1,797 4,195 0,871 1,128 1,269 2,715 0,594 2,248 1,025 4,381 1,625 3,418 0,994 

6.4. İdeal ( *A ) ve Negatif İdeal ( −A ) Çözümlerin Oluşturulması 

Ağırlıklı standart karar matrisi (V)’den pozitif ideal ve negatif ideal adında iki farklı 
sanal çözüm kümesi üretilmektedir. Değerlendirme ölçütleri fayda cinsinden (maksimizasyon 
yönlü) ise ideal çözüm *A , ağırlıklı karar matrisinin en iyi performans değerlerinden yani her 

bir sütun değerlerinin en büyüklerinden oluşurken; negatif ideal çözüm −A , en düşük 
değerlerden oluşmaktadır. Şayet değerlendirme ölçütleri maliyet cinsinden (minimizasyon 
yönlü)  ise bu durumda ideal çözüm *A , ağırlıklı normalleştirilmiş karar matrisinin sütun 

değerlerinin en küçüklerinden oluşurken, negatif ideal çözüm −A , en büyük değerlerinden 
oluşmaktadır. 

İdeal çözümler, (8) ve (9) nolu eşitliği kullanarak hesaplanabilmektedir. Her iki 

formülde de J , fayda (maksimizasyon), 'J ise maliyet (minimizasyon) değerini 

göstermektedir (Yurdakul ve İç, 2005: 4609-4641). 
İdeal çözüm setinin bulunması aşağıdaki formüllerde gösterilmiştir. 

{ }( ) { }( ){ }niJjvJjvA ij
i

ij
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,...,1min,max  '*
=∈∈=                                (8) 
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Değerlendirme ölçütünün türü ne olursa olsun, *A  en iyi seçeneği yani ideal çözümü, 
−A  ise en kötü seçeneği ya da negatif ideal çözümü göstermektedir. İdeal ve negatif ideal 

çözüm kümesi toplam olarak m adet değerlendirme ölçütünden oluşmaktadır. Puan cetveline 
(Tablo 7) göre puan değeri arttıkça ideal olana yaklaşıldığı için, uzmanlar değerlendirme 
yaparken bu noktayı dikkate almaktadırlar. Dolayısıyla ideal çözüm kümesi A* için Tablo 

10’dan yüksek değerlerin seçilmesi gerekmektedir. Negatif ideal çözüm kümesi 
−A içinse 

Tablo 10’dan düşük değerlerin seçilmesi gerekmektedir. İdeal ve negatif ideal çözüm kümesi 
Tablo 11’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 11. İdeal ve Negatif İdeal Çözüm Kümesi 
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A* 3,274 5,411 13,003 3,035 4,195 1,336 1,587 1,920 3,670 0,928 2,861 1,753 5,607 2,419 5,361 1,288 

A- 1,986 3,124 8,730 1,797 2,517 0,871 1,128 1,269 2,715 0,594 2,248 1,025 4,381 1,625 3,418 0,994 

6.5. Ayırım Ölçülerinin Hesaplanması 

TOPSIS yönteminde her bir seçenek Ai için ideal ayırım *
iS  ve negatif ideal ayırım −

iS

olarak adlandırılan iki ayırım ölçüsü hesaplanmaktadır. Bu ayırım ölçüsü öklid ayırımı olarak 
adlandırılmaktadır. J seçeneğinin ideal çözümden uzaklığı ideal ayırım *

iS  (10) nolu ve 

negatif ideal çözümden uzaklığı negatif ideal ayırım −

iS ise (11) nolu formül kullanılarak 

hesaplanmaktadır (Peters ve Zelewski, 2007:1-9). 
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j
jiji vvS

1

2** )(    ∀	� = 1, … , !                                     (10) 

∑
=

−−

−=

m

j
jiji vvS

1

2)(   ∀	� = 1, … , !                        (11) 

Burada hesaplanacak *
iS  ve −

iS  sayısı seçenek sayısı kadar olmaktadır. *
iS  her bir 

seçeneğin (Ai) öklid anlayışına göre ideal çözümden uzaklığını, 
−

iS ise her bir seçeneğin (Ai ) 

negatif ideal çözümden uzaklığını göstermektedir (Triantaphyllou, 2000:139-140). İdeal ve 
negatif ideal çözüm kümesi, toplam olarak m adet değerlendirme ölçütünden oluşmaktadır. 
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*
2S  için hesaplama aşağıdaki gibi yapılmıştır: 

 

"�∗ =	#(2,674 − 3,274)� + (4,116 − 5,411)� + (12,033 − 13,003)� + (2,697 − 3,035)�+(4,081 − 4,195)� + (1,277 − 1,336)� + (1,476 − 1,587)� + (1,762 − 1,920)�+(3,393 − 3,670)� + (0,774 − 0,928)� + (2,391 − 2,861)� + (1,604 − 1,753)�+(5,225 − 5,607)� + (2,312 − 2,419)� + (4,785 − 5,361)� + (1,185 − 1,288)� = 1,997 

 
−

2S  için hesaplama aşağıdaki gibi yapılmıştır: 

"�) =	#(2,674 − 1,986)� + (4,116 − 3,124)� + (12,033 − 8,730)� + (2,697 − 1,797)�+(4,081 − 2,517)� + (1,277 − 0,871)� + (1,476 − 1,128)� + (1,762 − 1,269)�+(3,393 − 2,715)� + (0,774 − 0,594)� + (2,391 − 2,248)� + (1,604 − 1,025)�+(5,225 − 4,381)� + (2,312 − 1,625)� + (4,785 − 3,418)� + (1,185 − 0,994)� = 4,482 

6.6. İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması 

İdeal ve negatif ideal ayırım ölçüleri kullanılarak her bir seçenek için ideal çözüme 
olan göreli yakınlığı *

iC hesaplanmaktadır. Burada kullanılan ölçüt, negatif ideal ayırım 

ölçüsünün toplam ayırım ölçüsü içindeki payı olmaktadır. Aşağıdaki (12) nolu formüle göre 
ideal çözüme göreli yakınlık değeri hesaplanmaktadır. 

*

*

ii

i
i

SS

S
C

+

=
−

−

  0	 ≤ +,∗ 		≤ 			 ∀� = 1,… , !														               (12) 

*
iC  değeri 10 *

≤≤ iC  aralığında değer alır ve 1*
=iC  ilgili karar noktasının ideal 

çözüme, 0*
=iC  ilgili karar noktasının negatif ideal çözüme mutlak yakınlığını 

göstermektedir. İdeal çözüme en yakın mesafede bulunan seçenek en uygun seçenek olarak 
belirlenmektedir (Triantaphyllou, 2000:139-140). 

*
2C  değeri için hesaplama şu şekilde yapılmıştır: +�∗ =	 "�)"�) + "�∗ =	 4,4824,482 + 1,997 = 0,692 

 
(12) nolu formül, tüm seçenekler için uygulandıktan sonra ortaya Tablo 12’de görülen 

sonuç çıkmaktadır. 
Tablo 12. Ayrım Ölçüleri ve Göreli Yakınlık 

Konut 
*
iS  −

iS  *
1C  Sıralama 

A 2,527 4,045 0,615 3 

B 1,997 4,482 0,692 2 

C 1,678 5,953 0,780 1 

D 5,954 1,678 0,220 4 

 
Çıkan sonuçlar büyüklük sırasına göre dizildiği zaman, sıralamanın C, B, A ve D 

şeklinde olduğu görülmektedir. Yani en uygun seçeneğin C olduğu, 2. uygun seçeneğin ise B 
olduğu anlaşılmaktadır. 
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7. Sonuç ve Öneriler 

Rekabetin şiddetlendiği günümüz dünyasında işletmeler, varlıklarını sürdürebilmek 
için sürekli kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. Yenilemenin bir yolu da geleneksel olarak 
işletme içinde yürütülen lojistik faaliyetlerin, 3PL diye adlandırılan sahasında uzman 
işletmelere devredilmesidir. Böylece; hizmet alan işletme, yeni teknoloji kullanım imkânına 
kavuşmaktadır. Ancak uzun süreli işbirliğine gidilecek bu tür firmaları belirlemek işletme 
yöneticileri için kolay olmamaktadır. Çoğu işletmeler, bu tür kararları alırken geleneksel 
yollara başvurmaktadır. Bunun sonucu olarak da başarısız sonuçlar almak olası olmaktadır. 
Bu nedenle işletmeler, bu tür stratejik kararlar alırken bilimsel yöntemler uygulamak 
durumunda kalmaktadır. 

Bu çalışmada; bir işletme için en uygun 3PL firmayı seçmede bilimsel temellere 
dayanan ve kullanımı kolay olan karar verme modeli geliştirilmiştir. Karar modeli, AHP-
TOPSIS yöntemini temel alan ve uygulaması kolay olan hibrid bir model olmaktadır. Modelin 
hiyerarşik yapısı ve kullanılan ölçütler, literatür taraması ve işletmedeki uzmanların görüşleri 
dikkate alınarak oluşturulmuştur. Hiyerarşi, dört ana ölçüt ve her ana ölçüt altında dört alt 
ölçüt olmak üzere toplam yirmi ölçüt ve dört adet seçenekten oluşmaktadır. 

Ölçütlerin ağırlıklarını belirlemede AHP ve seçenekler arasındaki nihai sıralamanın 
yapılmasında ise TOPSIS yöntemleri uygulanmıştır. En uygun 3PL firma seçim modelinde; 
performans ölçümü (PÖ) ölçütünün % 23 ile en etkili ölçüt olduğu belirlenmiştir. Karar 
sürecinde benzer ürünlerdeki deneyim (BÜD) ölçütünün ise % 1,5 ile etkisinin oldukça 
sınırlı olduğu görülmüştür. Uygulamanın yapıldığı işletme için en uygun 3PL firmasının C 
seçeneği olduğu belirlenmiştir. İşletmenin stratejik işbirliğine kesinlikle gitmemesi gereken 
firmanın D seçeneği olduğu anlaşılmıştır. 

Karar modeli, işletme yöneticileri tarafından büyük oranda benimsenmiştir. Model, 
özel yazılımlara ihtiyaç olmadan uygulanabilen ve gerektiği zaman uzmanların yargılarının 
değiştirmesine fırsat veren bir yapıda oluşturulmuştur. 

Bu konuda ileride yapılacak çalışmalarda AHS yönteminin sürece katılan ölçütler 
arasındaki etkileşimleri dikkate almamasından dolayı ölçütler arasındaki etkileşimleri dikkate 
alan AAS yöntemi ya da karar verme sürecindeki belirsizlikleri ayıklamak için bulanık küme 
teorisi ile model geliştirilebilir.  
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AHMED CÂHİDÎ VE DÎVÂNI 

 

               Yrd. Doç. Dr. Abdullah AYDIN∗ 

ÖZ 

Bir değirmendir bu dünya öğütür birgün seni 

Dünya değirmeninin zaman çarkı çabuk dönüyor. Bu hız arasında tarihî olarak geride 
kalan fakat hem edebî hem de kulluk şuuru bakımından bizden daha ileride olan mutasavvıf 
şairleri tanımak önemli bir vazifedir. Zirve bir şair olmasa da halkla devamlı iç içe olan, 
Divan Edebiyâtında “Câhidî” mahlası ile şiirler yazan Ahmed Câhidî önemli mutasavvıf 
şairlerimizden biridir. 

Ahmed Câhidî ve tasavvufî eserleriyle ilgili kitap, tez ve makale şeklinde çeşitli 
çalışmalar yapılmıştır. Fakat divanı henüz yayımlanmamıştır. Kaynaklarda şiir sayısının az 
gösterilmesi belki de hacimli olmadığı düşüncesiyle bu divan üzerine akademik çalışmalar 
yapılmasına engel olmuştur. 

Matbu olmayan divanın nüshaları incelenerek tarafımdan tenkitli metin hâlinde yayına 
hazırlanmıştır. Kitap olarak yayımlanması zaman alacağı düşüncesiyle eserin önemli kısımları 
bu makalede ilim âlemiyle paylaşılacak; şairin hayatı, şiirlerinin içeriği ve şiirlerinden 
örnekler verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Câhidî, Divan, Mutasavvıf, Dinî Şiir, Edebiyat. 

 

AHMED CAHIDI AND HIS DIVAN 

ABSTRACT 

This world is a grinder which one day can grind you 

The wheel of time of the grinder of the world turns quickly. It is an important duty to 
recognize the sufi poets who are fall behind between this quikness from historical aspect; but 
as a literary and serve consciousness aspect these poets are so ahead than us. Even if not a 
peak poet, Ahmed Cahidi who writes poems with pseudonym Cahidi in Divan literature is a 
person who regularly attend within the peoples and therefore he is one of our important sufi 
(mutasavvıf) poets. 

There are different kind of studies as boks, thesis and papers on Ahmed Cahidi and his 
sufistic Works. But his divan not published yet. Because of limited number of poems in 
designated references in some researchers maybe occurred the idea that this divan not 
volumnious and therefore this idea hampered some researchers to make academic studies on 
his divan.  

                                                 
∗ Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,  divansiiri@hotmail.com  
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The not printed transcripts of this divan was investigated and prepared for publishing as a 
criticized text by me.  In this paper we think to share the essential part of our work with 
academic world;  we will write shortly here the life of this poet, also we will give some 
informations about content of his poems and exemples from his poems. 

Key Words: Cahidi, Divan, Sufi, Religious Poem, Literature. 

 

GİRİŞ 

XVII. asırda III. Mehmet, I. Ahmet, I. Mustafa, II. Osman, IV. Murat, Sultan İbrahim ve 
IV. Mehmet padişahlık etmişlerdir. Dirayetsiz padişahların tahta geçmesi, saray kadınları ve 
harem ağalarının devlet işlerine karışmaları, askerî disiplinin bozulması, sadrazamların 
seçiminde dikkatli olunmaması gibi yönetimdeki zafiyetler devlet merkezini zayıflatmıştır. 
Merkezi otoritenin zayıflamasıyla İstanbul’da yeniçeri ve sipahi ayaklanmaları, Anadolu’da 
Celâlî isyanları baş göstermiştir. Ulema sınıfının taassubu da gerilemenin önemli 
sebeplerinden biridir.  

Bu asırda içtimaî ve idarî hayat gerilediği hâlde kültür, sanat ve edebiyat hayatı 
yükselişine devam etmiştir. Önceki asırlarda edebiyatın sağlam temellere oturtulması, 
gerilemeden etkilenmesini geciktirmiştir. Edebiyat ve sanat, türlerinde en güzel örneklerini bu 
devirde vermiştir. Divan edebiyatı sahasında Nef‘î, Şeyhülislam Yahya, Na‘ilî, Nâbî ve 
Nev’izâde Ata‘î başta olmak üzere büyük şairler yetişmiştir. Nesir sahasında Veysî ve 
Nergisî, âşık edebiyatında Karacaoğlan, Gevheri ve Âşık Ömer, dinî tasavvufî alanda ise Aziz 
Mahmut Hüda’î ve Niyazi Mısrî eserler vermişlerdir. 

Tekkelerin hızla çoğalmasıyla Dinî-Tasavvufî edebiyat da büyük gelişme kaydetmiştir. 
Tekkelerde musikinin öneminin artmasıyla güfte yazan çok kuvvetli şairler yetişmiştir. 
Yazdığı şiirler “ilahi” olarak okunan şairlerden birisi de Câhidî’dir. 

Câhidî’nin hayatı ve eserleri hakkında 3 kitap1, 1 doktora tezi2, 2 yüksek lisans tezi3, 3 
makale4 yazılmıştır. Bunların haricinde çeşitli ansiklopedi ve biyografi kaynaklarında da 
bilgiler mevcuttur. Câhidî’nin hayatı hakkında fazla bilgi olmadığı için tüm bu kaynaklar 
hemen hemen aynı bilgileri kronolojik olarak birbirlerinden nakletmişlerdir. Bundan hareketle 
tekrarlardan kaçınarak burada Câhidî ile ilgili özet bilgiler verilecektir. 

A. AHMED CÂHİDÎ 

1. Hayatı 

Şiirlerinde Câhidî mahlasını kullanan şairimizin ismi Ahmed’dir. Doğum tarihi kesin 
olarak bilinmemekle beraber Edirne’de doğmuştur. Aslen Rumelili ve babasının adının da 
Muhammed olduğu Kitâbu’n-Nasiha adlı eserinden anlaşılmaktadır. Câhidî’nin çocukluğu ve 

                                                 
1 Ramazan Eren, Çanakkale ve Kilitü’l-Bahir Köyümüzün Sultanı: Ahmed Câhidî Efendi, İstanbul, 1985; Hamit Er, Ahmed Câhidî Efendi 

Nasihatnamesi, Çanakkale, 2010; Hamdi Kızıler, Ahmed Câhidî Efendi ve Tasavvuf Felsefesi, İstanbul, 2006. 
2 Hamdi Kızıler, Ahmed Câhidî Efendi ve Tasavvuf Anlayışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara, 2004. 
3 Şerife Saygın Coşkun, Ahmed Câhidî ve Kitâbu’n-Nasiha Adlı Eseri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale, 2005; Orhan Çamlıca, Ahmed Câhidî’nin Nasihatnâme ve Tevhid-i Zât Adlı Risalelerinin Tahlili, 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006.  

4 M. Halit Bayrı, “Câhidî”, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, C. 3, Şubat, 1954, s.375-376; Nuran Altuner, “Câhidî Ahmed Efendi”, 
Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 2, S. 6, Ankara, 2001, S. 159-176; Hamdi Kızıler, “Câhidî Ahmed Efendi’nin “Abdest, 
Namaz Ve Hac” İbadetlerine Dair Bazı Bâtınî Yorumları”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 7, S. 17, Ankara, 2006, s. 
151-159. 
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gençliği Edirne’de geçmiş, yüksek bir ilim muhiti içerisinde bulunmuştur5. Cemâliyye ve 
Uşşâkiyye Tekkelerinde dersler alarak din ve fen ilimlerinde kendini yetiştirmiştir. Talebe 
yetiştirmek, İslamiyet’in emir ve yasaklarını halka öğretmek için Çanakkale’ye gitmiştir. 
Çanakkale’de kendisinden daha fazla keramet ehli biri olduğu söylenen Kerime Hatun’la 
evlenmiştir. Bu evlilikten Âdem Efendi adında bir oğlu olmuş ve kendisinden 17 yıl önce 
vefat etmiştir. Câhidî’nin ölümüyle yerine geçen Lutfullah Efendi6 veya Abdüllâtif7 adında bir 
oğlu daha olduğu kaynaklarda yazılmıştır. Kilitbahir’de vefat eden Câhidî, oğlu ve eşiyle aynı 
türbeye defnedilmiştir. Ölümüne H. 1070/ M. 1659’u gösteren “istirahat” kelimesiyle tarih 
düşülmüştür. Bununla birlikte 1658’de Çanakkale’yi gezen Evliya Çelebi’nin Câhidî’den söz 
etmemesi Câhidî’nin daha önce ölmüş olma ihtimalini akla getirmektedir8. 

Câhidî, gece gündüz Kur’an okuyan, cömert, kişilik sahibi, dünyanın malına itibar 
etmeyen, çevresinde sayılan ve sevilen biridir. Şiirlerinde kullandığı mahlasından da 
anlaşılacağı gibi maneviyat âleminde cihat eden şairin şöhreti günümüze kadar gelmiştir. 
Türbesi halk tarafından hâlen ziyaret edilen bir mekândır.  

2.  Menakıbı 

Halk arasında çok sevilmesinden dolayı Çanakkale yöresinde Câhidî hakkında değişik 
menakıplar anlatılmaktadır. Bunlardan iki tanesi çok meşhur olmuş ve hakkında yapılan 
çalışmalarda zikredilmiştir9. 

Bir gün Çanakkale’ye geçmek için Kilitbahir iskelesine gelen Câhidî’yi parası olmadığı 
için kayığa almazlar. Üzgün bir hâlde eve gelen Câhidî’ye zevcesi Kerime Hatun seccadeyi 
verir ve “Bunun üzerine binip karşıya geç.” der. Câhidî’nin seccadeyle denizden geçişinin 
görülmesiyle büyük bir velî olduğu anlaşılır.  

 Diğer menakıbı IV. Mehmet ile alâkalıdır. Rüyasında Câhidî’yi gören Sultan IV. 
Mehmet, sohbet edip duasını almak için Kilitbahir’e gider. Câhidî padişahın maddî ihsanını 
kabul etmez. Bunun sonucunda IV. Mehmet, “Asıl sultan sensin.” diyerek Câhidî’ye “Sultan” 
unvanını verir.  

3. Tarîkatı ve Tarîkat Silsilesi 

Ahmed Câhidî, Halvetiliğin Uşşakiyye koluna bağlı olan ve kendi adıyla anılan 
Câhidiyye’nin kurucusudur10. Divanının başında tarîkat silsilesi şu şekilde verilmiştir: 

Şeyh Hasan Hüsamüddîn-i Uşşâkî, Şeyh Saruhanî Memi Can, Şeyh Ömer Garibî El-
Gelibolu, Şeyh Ahmed Câhidî, Şeyh Ahmed el- Maruf Beyazî, Şeyh Osman el- Edirnevî. 

Divânda bulunan; 

Mazhar-ı sırr-ı hakâyık Şeyh ‘Ömer râh-ı necât 

Himmetünle mürde gönlüm buldı nûrundan hayât11 

                                                 
5 Rıdvan Canım, Edirne Şairleri, Ankara, 1995, s. 296. 
6 Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, C. 2, İstanbul, 1936, s. 894. 
7 Nihat Azamat, “Câhidî” T.D.V. İslam Ansiklopedisi, C. 7, İstanbul, 1993, s.16. 
8 Ramazan Eren, age, s. 9. 
9 Ramazan Eren, age, s. 5-6. 
10 Selami Şimşek, “Avrupa İle Asya Arasında Önemli Bir Geçiş Noktası Gelibolu’da Tarîkatlar Ve Tekkeler”, Türkiyat Araştırmaları 

Dergisi, S. 22, Konya, Güz, 2007, s. 251-310. 
11Cahîdî, Dîvân, Süleymâniye Kütüphanesi Uşşâkiye Tekkesi Bölümü, No:  245, vr. 4a. 
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matlalı methiye şiirinden Câhidî’nin Şeyh Ömer Garibî’den hilafet aldığı anlaşılmaktadır. 
Kaynaklarda ise Şeyh Seyyid Mehmed Celâleddin Efendi’ye intisap ile hilafet alarak 
Câhidiyye’yi kurduğu belirtilmiştir. Yani Câhidiyye, Halvetiyye’nin Cemâliyye kolundan 
ayrılmıştır. Cemâleddin Efendi 1164/1751’de vefat ettiğine göre bu bilgide yanlışlık vardır. 
Bu yanlışlığı M. Halit Bayrı da tekrarlamıştır12. Yine Bosnalı Şeyh Hasan Kâimî’nin de 
Câhidî’nin şeyhi olabileceği belirtilmiş, aralarındaki zaman farkından dolayı bu iddianın 
yanlışlığı da tespit edilmiştir13. Divandaki silsilede adı bulunan Hüsamüddîn-i Uşşâkî’den 
dolayı Câhidiyye’yi, Halvetiliğin Ahmediyye kolundan ayrılan Uşşâkiyye’nin kolu olarak da 
ele alabiliriz. 

Câhidî’nin vefatıyla, tarîkatının devamı hakkında da farklı bilgiler verilmiştir. 
Divanındaki silsilede Câhidî’den sonra Ahmed El-Maruf Beyazî ve Osman El-Edirnevî 
şeyhlik yapmışlardır. Bazı kaynaklarda ise Câhidî’nin vefatıyla yerine oğlu Lütfullah (veya 
Abdüllatif) Efendi şeyh olmuştur14. Câhidî’nin tarîkatı XVII. asırda Çanakkale, Edirne ve 
Bursa çevresinde hayli yaygın olmuş; ancak İstanbul’a ulaşamamıştır. Eserlerinin İstanbul’da 
istinsah edildiği göz önünde bulundurulduğunda, İstanbul’da müritlerinin olduğu; fakat bir 
tarîkat şubesi açamadıkları söylenebilir15. Halifelerinden Muslihiddîn-i Karamanî Muslihiyye 
kolunu, diğer halifesi Şeyh Ali Efendi Bursa’da Üçkozlar Dergâhı’nı kurarak Câhidiyye’yi 
devam ettirmişlerdir16.  

Câhidiyye ve kolları şeyhlerde meydana gelen başıboşluk, tarîkat seyr ü sülûk âdâbının 
kaybolması gibi sebeplerle zamanla yok olmuştur17. Câhidiyye, Câhidî’nin takip ettiği Sünni 
çizgiden uzaklaşarak Bektaşilik’in tesirinde kalmıştır. XX. asrın başlarında ise Câhidiyye 
kollarıyla beraber tamamen ortadan kalkmıştır.18 

4. Edebî Kişiliği 

Câhidî, devrin mahallileşme hareketleri ve halkı bilgilendirmek için eser verme gibi 
sebeplerle sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Türkçe olmayan kelimelere fazla yer 
vermemekle beraber divanında Eski Anadolu Türkçesine ait kelimeler de görülmektedir. 

Câhidî, bazen aruz kalıbına bazen de kafiyeye uydurmak için Arapça veya Farsça olan 
kelimeleri Türkçe söyleyişlerine göre kullanmaktadır. Vücûd, zâkir, ârzû, nâkıs, dünyâ 
kelimelerindeki uzun ünlüleri normal yani vücud, zakir, arzu, nakıs, dünya; zikr, şükr gibi 
bazı Arapça kelimeleri de zikir, şükür şeklinde görmekteyiz. Ayrıca Türkçede ayn harfiyle 
yazılan kelime olmadığı için şair, bu harfin kullanıldığı kelimeleri Türkçe gibi düşünür ve ayn 
harfini görmezden gelerek ulama yapmaktadır. Bu tarzdaki tasarruflara ilgili bölümlerde 
tekrar değinilecektir. 

Şair, Câhidî ve Lutf-ı Hak mahlaslarını kullandığı şiirlerinde Yunus Emre tesirindedir. 
Yunus Emre’ye nazire diyebileceğimiz şiirleri vardır. Hem hece hem de aruz vezniyle şiirler 
yazmıştır. Gerek hece gerekse aruzla yazdığı şiirlerinin vezinlerinde aksaklıklar vardır. Beyit 
veya dörtlüklerden oluşan şiirleri mesnevi, murabba, gazel ve kıt’a nazım şekillerindedir. 

                                                 
12 M. Halit Bayrı, agm, s. 375. 
13 Nihat Azamat, agm, s. 16; Kenan Erdoğan, “Bosnalı Hasan Kâimî ve Divanı’nın Manisa Nüshası, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 
S.31, Ankara, Güz, 2004, s. 258. 
14 Nihat Azamat, a.g.m. 
15 Hamit Er, age, s. 17. 
16 Nihat Azamat, agm, s. 16. 
17 Sadık Vicdani, (Haz.: İrfan Gündüz), Tarîkatler ve Silsileleri (Tomâr-ı Turûk-u Aliyye: Melâmiyye, Kâdiriyye, Halvetiyye, Sûfî ve 

Tasavvuf), İstanbul, 1995. 
18 Nihat Azamat, agm, s. 16.  
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Şiirlerin konusu tasavvufla alâkalıdır. Tevhid, münâcaat, naat ve methiyeler yazmıştır. 
Divanında Allah’a ve Peygamber’e sevgi şiirleri, şeyhi Ömer Garibî’ye ve devrin padişahı 
Sultan IV. Murad’a methiyeleri vardır.  

Câhidî’nin şiirleri tarîkat çevrelerinde beğenilmiş ve müzikle terennüm edilmiştir. Bazı 
manzumelerinin Acem ve Eviç makamlarında besteleri vardır19. 

5. Eserleri 

Tarîkatle ilgili Kitâbu’n- Nasiha, Tevhid-i Zât adlı mensur eserlerinden başka dinî ve 
tasavvufî şiirlerden oluşan bir divanı vardır. 

a. Kitâbu’n-Nasîha 

Bu eserde tarîkat âdâb ve erkânıyla ilgili bilgiler yazılmıştır. Mensur olan eser Câhidî’nin 
duasıyla biter. Telifin 1026’nın Ramazan ayı sonunda tamamlandığı eserin sonunda 
kaydedilmiştir. Câhidî’nin bu eseri üzerine 1 kitap20, 2 yüksek lisans tezi21 hazırlanmıştır. 
Eserin çok sayıdaki yazma nüshalarıyla ilgili bilgiler adı geçen bu çalışmalarda detaylı olarak 
verilmiştir. 

b. Tevhid-i Zât 

Bu eser Câhidî hakkında bilgi veren çoğu eserde, Kitâbu’n-Nasîha’yla karıştırılmış; aynı 
eser olduğu zannedilmiştir. Bu karışıklığın sebebi, her iki eserin yazmalarda genelde bir arada 
bulunması ve anlatım tarzı ile üslubunun benzerlik göstermesidir. Bu sebeple Kitâbu’n-
Nasîha’yla ilgili yapılan tezlerde Tevhid-i Zât da incelenmiştir. 

c. Divan 

Bu eser hakkında makalemizin II. bölümünde detaylı bilgi verilecektir. 

B. AHMED CÂHİDÎ DÎVÂNI 

Câhidî dinî ve tasavvufi şiirlerini bu eserde toplamıştır. Klasik anlamda mürettep 
olmayan divan, iki bölüm hâlinde düzenlenmiştir. Divan bu yönüyle Eski Türk Edebiyatında 
farklı bir özellik taşımaktadır22.  Şair, eserinin I. bölümünde Câhidî mahlasıyla 223, II. 
bölümünde de Lutf-ı Hak mahlasıyla 30 şiire yer vermiştir. M. Halit Bayrı23 ve Nihat 
Azamat24, Câhidî Dîvânı’nda İlâhî tarzında 100 civarında şiir olduğunu belirtmişlerdir. 
Kaynaklarda şiir sayısının az gösterilmesi, belki de hacimli olmadığı düşüncesiyle, bu divan 
üzerine akademik çalışmalar yapılmasına engel olmuştur. Nuran Altuner bir makalesinde kısa 
zaman içerisinde divanı yayımlayacaklarını belirtmiştir25. 

Divanın her iki bölümünün başında da Câhidî’nin tarîkat silsilesi ve divanın Câhidî’ye ait 
olduğu kaydedilmiştir. Süleymâniye Kütüphanesi Uşşâkiye Tekkesi Bölümündeki nüshasında 
I. bölümün başında;  

                                                 
19 Sadettin Nüzhet Ergun, age, s. 894. 
20 Hamit Er, Ahmed Câhidî Efendi Nasihatnamesi, Çanakkale, 2010. 
21 Şerife Saygın Coşkun, age, Çanakkale, 2005; Orhan Çamlıca, age, İstanbul, 2006. 
22 Edebiyatımızda birden fazla mahlas kullanan şairler için bkz: Orhan Kurtoğlu, “Divan Şiirinde Mahlas Değiştiren ve Birden Fazla Mahlas 

Kullanan Şairler”, Bilig, Yaz / 2006, S. 38, s. 71-91. 
23 M.Halit Bayrı, a.g.m. 
24 Nihat Azamat, a.g.m. 
25 Nuran Altuner, agm, s. 175. 
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Kutbu’l-Ârifîn Gavsu’l-Vâsılîn Tâcü’l-Âşıkîn Pîrimiz Efendimiz e’ş-Şeyh Hasan 
Hüsame’d-din-i Uşşâkî kuddise sırruhu’l-Bâkî e’lHuldî Buhârâvî hazretleri andan Hulefâ’yı 
evveli Şeyh Saruhanî Memi Cân Hazretleri andan e’ş-Şeyh Ömer Garibî el-Gelibolî kuddise 
sırruhu hazretlerine andan Sâhib-i Dîvân e’ş-Şeyh Ahmed Câhidî hazretlerine e’ş-Şeyh 
Ahmed el-Ma’rûf Beyâzî hazretlerine andan e’ş-Şeyh Osmân el-Edirnevî Filyokuşî. Hazâ 
Dîvân-ı Câhidî Kilit Bihârî kuddise sırruhu. 

ve II. bölümün başında da; 

Kutbu’l-Ârifîn Gavsu’l-Vâsılîn Tâcü’l-Âşıkîn Pîrimiz Efendimiz e’ş-Şeyh Hasan 
Hüsame’d-din-i Uşşâkî kuddise sırr’ullahi Te’âlâ hazretleri anlardan e’ş-Şeyh Saruhanî 
Memi Cân Hazretleri anlardan e’ş-Şeyh Ömer Garibî el-Gelibolî anlardan Sâhib-i Dîvân 

e’ş-Şeyh Ahmed Câhidî hazretleri anlardan Ahmed el-Ma’rûf Beyâzî hazretleri andan e’ş-
Şeyh Osmân el-Edirnevî Filyokuşî kuddise sırruhu’l-Bâkî Hazretleri Ahmed. 

kayıtları vardır. Hemen hemen aynı ifadelerin yer aldığı kayıtlar her iki bölümdeki şiirlerin 
Câhidî’ye ait olduğunu göstermektedir. 

Câhidî Dîvânı’nın tespit edilen dört tane el yazma nüshası vardır. Bunlar Süleymâniye 
Kütüphanesi Uşşâkiye Tekkesi Bölümü 245, İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı 350, 
Süleymâniye Kütüphanesi Hasan Hüsnü Paşa Bölümü 796 ve Câhidî hakkında bize bilgi 
veren en eski kaynaklardan biri olan makalesinde belirttiği üzere M. Halit Bayrı’nın hususi 
kütüphanesindeki nüshalardır26. Bunlardan içerisinde az şiir bulunduran son iki nüsha eksiktir. 
Câhidî Divanı’nın Süleymâniye Kütüphanesi Uşşâkiye Tekkesi Bölümü ile İstanbul 
Belediyesi Atatürk Kitaplığındaki nüshalarından oluşturulan tenkitli metni ise tarafımdan 
yayımlanmak üzere hazırlanmıştır.  

1. Divanın Şekil Özellikleri 

a. Nazım Şekilleri 

Mürettep olmayan Câhidî Dîvânı, tarafımızdan nazım şekillerine göre ayrılarak mürettep 
hâle getirilmiştir. Toplam 253 şiirin yer aldığı divandaki nazım şekilleri ve şiir sayıları 
aşağıdaki şekildedir: 

 I. Bölüm II. Bölüm Toplam 

Mesnevi 2 - 2 

Murabba 134 12 146 

Gazel 55 11 66 

Kıt’a 32 7 39 

Toplam 253 

Tabloda görüldüğü üzere Câhidî Divanı’nda nazım şekilleri bakımından çeşitlilik 
bulunmamaktadır. Çoğu divanda gördüğümüz kaside, rübâ‘î,  tuyuğ gibi diğer nazım 
şekillerine ait örnek yoktur. Bentlerden oluşan nazım şekillerinde yani musammatlarda ise 
sadece murabba var; muhammes, müseddes, terkib-i bent, terci-i bent gibi şekillerde şiirler 
yoktur. 

                                                 
26 M. Halit Bayrı, a.g.m s. 375. 
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Divanda sadece 2 mesnevi bulunmaktadır. Bunlardan ilki 51, ikincisi ise 6 beyitten 
oluşmaktadır. 

Divanda toplam 146 murabba vardır. Bunlardan 60’ı mütekerrir, 86’sı müzdevic 
murabba şeklindedir. Bazı müzdevic murabbalar sadece bir kelime farklılığıyla mütekerrir 
şiirlerden ayrılmıştır. Bu şiirleri de göz önünde bulundurduğumuzda Câhidî’nin kelime 
tekrarlarıyla özellikle murabbalarda ahenk sağlamaya çalıştığı görülmektedir. Mesela aşağıya 
iki bendini aldığımız murabbada dördüncü mısralar sadece birkaç harfle birbirinden 
ayrılmaktadır: 

‘Âlem-i gayba ‘azm iden  

‘Üryân olan gelsün beri  

Horlıgı ihtiyâr iden  

‘Ayân olan gelsün beri  

 

Büt-perestden vefâ gelmez  

Geçer ‘ömri dermân bulmaz  

Yerlü olan hem-râh olmaz  

Mihmân olan gelsün beri27  

Bent sayısı bakımından murabbalar da çeşitlilik görülmektedir. Çoğunluk 5 bentten 
oluşmakla birlikte bent sayısı 2, 4, 6, 7’li olan murabbalar da vardır:   

Bent Sayısı 2 4 5 6 7 

Şiir Sayısı 1 32 102 9 2 

Divandaki 253 şiirden sadece bir tanesinde mahlas beyti bulunmamaktadır. Divanın 
ikinci bölümünün başında olan bu şiir bir murabbadır. 

Câhidî Dîvânı’nda 66 gazel bulunmaktadır. Gazellerin beyit sayıları ve kaç gazelde 
kullanıldıkları şöyledir: 

Beyit Sayısı 4 5 6 7 8 

Şiir Sayısı 13 39 10 2 2 

Câhidî çoğunlukla 5 beyitten oluşan gazeller yazmıştır. Gelenekte gazellerin beyit 
sayılarının tek sayı olmasına dikkat edilmektedir, fakat Câhidî’de görüldüğü gibi 4, 6 veya 8 
beyitten oluşan gazeller de görülmektedir. 

Câhidî Divanı’ndaki son nazım şekli olan kıt’anın 39 örneği vardır. Çoğunluğu 5 
beyitten teşekkül etmiştir: 

Beyit Sayısı 2 4 5 6 7 

Şiir Sayısı 1 4 31 2 1 

 

                                                 
27Cahîdî, age, vr. 10b. 
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b. Vezinler 

Câhidî Dîvânı’nda hem hece hem de aruz ölçüsü kullanılmıştır. Her ne kadar divan 
şairleri aruz veznini kullansa da murabba nazım şeklinde dinî şiirlerin yaygın olduğu 
divanlarda hece ile yazılmış şiirler görülmektedir. Öncelikle, kullanılan kalıpları şöyle 
tablolaştırabiliriz: 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki 
rakamlar, 

Câhidî’nin remel 
bahrinin “Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün” ve hezec bahrinin “Mefâ‘ìlün mefâ‘ìlün 
fe‘ûlün” kalıplarını daha fazla kullandığını göstermektedir. Haluk İpekten’in 61 şairin divanı 
üzerinde yaptığı inceleme ile Câhidî Dîvânı vezin yönünden karşılaştırıldığında “Fâ‘ilâtün 
fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün” kalıbının kullanım sıklığı arasında paralellik vardır28. 

Câhidî, aruz kalıbına uydurabilmek için bazen Arapça veya Farsça olan kelimeleri Türkçe 
söyleyişlerine göre kullanmaktadır. Vücûd, zâkir, ârzû, nâkıs, dünyâ, tesbîh, temcîd ve 
düşmân kelimelerindeki uzun ünlüleri normal yani vücud, zakir, arzu, nakıs, dünya, tesbih, 
temcid ve düşman şeklinde kullanmıştır. Yine zikr, şükr gibi bazı Arapça kelimeleri zikir, 
şükür şeklinde görmekteyiz. 

Câhidî Dîvânı’nda hece ölçüsüyle yazılmış çok sayıda şiir vardır. Divanlarda hece 
vezninin kullanılması mutasavvıf şairlerde rastlanılan bir durumdur. Özellikle aruzun 
“Mefâ‘ìlün mefâ‘ìlün fe‘ûlün” kalıbı ve hece sayısı bakımından buna benzeyen 11’li hece 
ölçüsü dinî muhtevalı murabbalarda tercih edilmektedir. Hece kalıplar ve kaç şiirde 
kullanıldıkları aşağıdadır: 

Hece sayısı 5 6 7 8 10 11 12 14 16 Toplam 

Şiir sayısı 1 2 4 33 1 53 2 2 5 103 

Esasında bu şiirlerin çoğunu aruz veznine uydurulamadığı için heceyle yazılmış şiir 
olarak niteleyebiliriz. Nasıl anlattığından çok neyi anlattığının- güncel bir ifadeyle “sanat için 
sanat” değil de “toplum için sanat” anlayışının- hâkim olduğu dinî şiirlerde edebî sanat veya 
vezin gibi şekle ait unsurlar ikinci planda kalmıştır. 16’lı hece ölçüsüyle yazılan 5 şiirden 4’ü 
gazel, 1’i kıt’a nazım şeklindedir. Heceyle murabba yazılması başka divanlarda da 
karşılaşılabilecek bir durum, fakat gazel yazılması yaygın değildir. Bu şiirlerin mısraları, 
bazen ikiye bölünerek dört mısralı bentler hâline dönüştürülmüştür. Mesela,  

                                                 
28 Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul, 1994, s. 276- 340. 

Bahir Kalıp Şiir 

Remel Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün 110 

Hezec Mefâ‘ìlün mefâ‘ìlün fe‘ûlün  27 

Hezec Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün 8 

Recez Müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün 4 

Hezec Mefâ‘îlün mefâ‘îlün 1 

Toplam 150 
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Geçürdün ‘ömrüni gâfil cân u dilden kul oldun mı 

Habîbine ümmet olup livâ-yı hamde geldün mi29 

matla beyti, nüshalarda; 

Geçürdün ‘ömrüni gâfil 

Cân u dilden kul oldun mı 

Habîbine ümmet olup 

Livâ-yı hamde geldün mi 

şeklinde yazılmıştır. Bu şiirlere 16’lı hece ölçüsüyle yazılmış gazel demektense 8’li murabba 
demek daha doğru gibi görünmektedir; fakat bu durumda kafiye şeması x-a-x-a olur. Murabba 
nazım şekli böyle bir kafiye şeması örneklerini içermez30. Böyle kafiyelenen bir murabba 
şeklini kabul ettiğimiz takdirde tüm musammat gazellerin murabba olarak değerlendirilmesi 
gereğini ortaya çıkarır ki, bu da doğru olmaz. Halil Erdoğan Cengiz musammatlarla ilgili 
yaptığı incelemede 405 şarkıdan sadece bir tanesinin yukarıdaki kafiye şemasına uyduğunu 
belirtmektedir. Tüm bunların ışığında bu özelliklere sahip 4 şiir murabba olarak değil de gazel 
olarak değerlendirilmiştir. Yine bu özellikte yazılmış ve kıt’alar arasına aldığımız bir şiiri 
murabba varsayarsak onun kafiye şeması da x-x-x-a şeklinde olur ki, bunun da örnekleri 
yoktur. 

Türkçede uzun ünlü harflerin bulunmamasından dolayı imâlelerin çok olduğunu 
görüyoruz:  

Her ki îmân-ı yakîn itdi sana buldı necât 

Saçun[un] sırrın[ı] bildi oldı ana reh-nümâ31 

Bununla birlikte hem hece hem de aruzla yazılan bazı şiirlerde vezin bozuklukları tespit 
edilmiştir. 

c. Kafiye ve Redifler 

Câhidî şiirlerinde redif kullanmaya özellikle gayret etmiştir. Divandaki 146 murabbaın 
101’i,  66 gazelin 42’si, 39 kıt’anın 16’sı müreddef şiirdir. Böylece divandaki toplam 253 
şiirden 159’unun redifle yazıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu rakamın yüksek çıkmasında 
murabbalardan 60’ının mütekerrir olması etkili olmuştur. Bu incelemede sadece kelime veya 
kelimelerden oluşan redifler sayılmış, ek hâlindeki redifler dikkate alınmamıştır. Ek hâlindeki 
redifler göz önünde bulundurulsa –neredeyse- divanın tamamı müreddef şiirlerden teşekkül 
etmiştir diyebiliriz.  

Türkçe şiirde redif çok fazla kullanılmaktadır. Şairler mısra tekrarlarıyla ya da mısra 
sonlarında kelime tekrarlarıyla şiire ahenk katmaya çalışmışlardır. 

Divan edebiyatında fazla yaygın olmayan çift çapraz redif32, Câhidî Dîvânı’nda 
görülmektedir. Şair, tamamı 5 bent olan bu şiirde sadece mütekerrir mısrada bir kelime 
değiştirmektedir.  

                                                 
29Cahîdî, age, vr. 11a. 
30 Haluk İpekten, age, s. 74; Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 6. Baskı, Ankara, 2000, s. 212; Halil Erdoğan Cengiz, “Divan Şiirinde 

Musammatlar”, Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri), Sayı: 415-416-417 / Temmuz-Ağustos-Eylül, 1986, s. 295-312 
31Cahîdî, age, vr. 3a. 
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Bir teferrüc eyleyüp bakdum cihânun yüzine 

Her neye bakdum ise ‘ibret görindi gözüme 

‘Âkil isen cân kulagın aç nazar kıl sözüme 

Bir degirmendür bu dünyâ ögüdür birgün seni  

 

Alt taşı degirmenün yer yüzin(i) tutmış karâr 

Göklere kılsam nazarı niçedür leyl ü nehâr 

Niçe yüz bin evliyâyı topraga kıldı karâr 

Bir degirmendür bu dünyâ un ider birgün bizi
33 

Kafiye hususunda ise çoğunlukla tam ve zengin kafiye kullanılmıştır. Vezin bahsinde 
belirtildiği üzere şair, kafiye hususunda da Arapça ve Farsça bazı kelimeleri Türkçe gibi 
değerlendirmiş ve kafiye yapmıştır. Meselâ aşağıdaki beyitte abdest anlamındaki vuzû’ 
kelimesinin sonunda “hemze” vardır. Şair “yüzi” kelimesine kafiye yapmak için hemzeyi 
görmezden geldiği gibi “uzun u” sesini de normal olarak okumakta, göz için kafiye 
anlayışının zıddına olarak “yüzi” kelimesini de “yüzü” şeklinde kullanmaktadır. :   

Gerekdür tâlibe farz oldı vuzû’ 

Yuya mihrâba lâyık ola yüzi34 

Arapça kelimeyi Türkçe söylenişe uygun olarak kullanmanın başka örnekleri de vardır. 
Bunlar arasında “murâd-murat” değişimi örneğini gösterebiliriz: 

Câhidî[yi] sensin ey seyyâh iden râh-ı murâd 

Kudret-i Rabbü’l-enâmdan rûze-i deryâ fürat 

‘Abdüne iren mutahhâr her kimün kadr-i berât 

Fazl-ı Rahmân kudret-i Hak şehr ramazân merhabâ35 

Şair bazı şiirlerde kafiye yapmamış, kafiyeyi redifle sağlamaya çalışmıştır:  

Sözüni bürhân ile söyle yalan da‘vâyı ko 

Söz ana dirler ki anda hikmet-i Lokmân ola 

 

Dîv iken sandun Süleymân sen özüni bilmedün 

Mantıku’t- tayrı bilenler dîvlere hâkim ola
36

 

Bu beyitlerdeki “n ve m” sesleri kafiye şeklinde düşünülemeyeceğine göre redif olan 
“ola” kelimeleri kafiye olarak değerlendirilmiştir.  

                                                                                                                                                         
32 Yaşar Aydemir, Halil Çeltik, "Redife Farklı Bir Bakış: Çift/Çapraz Redifle Yazılmış Tek Kafiyeli Şiirler", Bilig, S. 33, Bahar, 2005, s. 

167-188. 
33Cahîdî, age, vr. 45b. 
34Cahîdî, age, vr. 2a. 
35Cahîdî, age, vr. 5a. 
36Cahîdî, age, vr. 11b. 
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2. Divanın Muhteva Özellikleri 

Tamamen dinî ve tasavvufi şiirlerden müteşekkil olan Câhidî Dîvânı, Ahmet Yesevî’nin 
hikmetleri ile başlayıp Yunus Emre’nin şiirleriyle devam eden Türkçe dinî şiirlerin devamı 
mahiyetindedir. Divanda din dışı konularda şiir yoktur. Câhidî, iki tanesi müstesna olmak 
üzere, şiirlerine başka şahısları da konu etmez. Bir gazel dönemin padişahı IV. Murat’a, bir 
gazel de şeyhi Şeyh Ömer Garibî El-Gelibolu’ya methiye türünde kaleme almıştır.  

Burada yazımızın hacmi dikkate alınarak, dinî ve tasavvufî olan muhtevada dikkat çeken 
unsurlara kısaca değinilecektir.  

a. Tevhit 

Tevhit, bir edebî tür ismi olarak en temel anlamıyla Allah’ın güzel isimleri ve sıfatlarıyla 
varlığından, birliğinden, yüceliğinden bahseden şiirlerin adıdır37. Câhidî Dîvânı’nda 
gördüğümüz tevhit örnekleri de bu genel tanıma uymaktadır. Şair, şiir aracılığıyla Allah’ı 
tanımaya ve tanıtmaya çalışmıştır: 

Hak yolını ‘âr iden  

Tevhîde gel tevhîde  

Hakdır seni var iden  

Tevhîde gel tevhîde38 

 

Tevhîddür evvel âhir kılan bâkî 

A‘mâlardan olma gel ‘ilmün oku 

Tevhîd ile buldı bulanlar Hakkı 

Sebebdür murâda irmege tevhîd39 

b. Münacaat 

Türk edebiyatındaki dinî türlerden bir diğeri de münacaattır. Edebî terim olarak konusu 
doğru yola ermek veya doğru yolda devam etmek için Allah’a yakarışta bulunulan şiirlere 
denir40. Câhidî’nin bu türdeki şiirlerinde aczini anlayan kulun samimi bir şekilde dua etmesi, 
Allah’a yalvarması görülmektedir: 

Hükm elinde cümlesi bî-çâre kullar yâ İlâh  

Kıl hidâyet kullaruna sen Rahîmsin yâ Ganî  

 

Rahmetün deryâsına çün yok nihâyet yâ İlâh 

Kıl hidâyet kullaruna sen Rahîmsin yâ Ganî41  

                                                 
37 Mustafa İsen, Muhsin Macit, Türk Edebiyatında Tevhidler, Ankara, 1992, s. X. 
38Cahîdî, age, vr. 10b. 
39Cahîdî, age, vr. 21b. 
40 Cemâl Kurnaz, Münâcât Antolojisi, Ankara, 1992, s. 1. 
41Cahîdî, age, vr. 12b. 
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c. Naat 

Peygamberimiz Hz. Muhammed hakkında yazılan şiirlere genel olarak naat 
denilmektedir. Başta Hz. Ali olmak üzere dört halifeye yazılan şiirlere de naat başlığı 
verildiği görülmektedir42. 

Câhidî, yazdığı naat türündeki şiirleri aracılığıyla bazen peygamberin değerini ve önemini 
anlatmaya çalışmış bazen de şefaatine nail olmak düşüncesiyle Hz. Muhammed’e yakarışta 
bulunmuştur:  

Taha vü encüm sıfâtun yâ Muhammed Mustafâ 

Kâbe kavseyn makâmun rûhun oldı müntehâ43 

 

Berzah oldı [ana] mi‘râc deryâ göremez hicâb 

Rahmeten li’l-‘âlemînsin kıl şefâ‘at yâ habîb 

Bu asırda n’ola misk’in ümmetün hâli ‘aceb 

Rahmeten li’l-‘âlemînsin kıl şefâ‘at yâ habîb44 

ç. Peygamberler 

Yukarıda bahsettiğimiz üzere Câhidî Divanı’nda Hz. Muhammed’le ilgili çok sayıda şiir 
vardır. Bunlara ek olarak örnek hayatları ve ibretlik kıssalarından dolayı diğer peygamberlere 
de telmihler yapılmıştır. Bunlar arasında Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. Yakup ve Hz. Yusuf’u 
sayabiliriz:  

Ey miskîn murâdun vech’ullâh ise 

Mücerred ol ‘Îsâ gibi mücerred 

Lezzet-i dünyâdan el çekdi ‘Îsâ 

Mücerred ol ‘Îsâ gibi mücerred45 

 

Câhidî bendeye giydiren kilim 

‘Ümrân oglı Mûsâ’yı kılan kelîm 

Gel didün kapuna geldüm yâ Kerîm 

Rızân istet bana dâ’im yâ Allâh46 

 

Yanmayan yârun firâkı nârına Ya‘kûb gibi 

Mısr-ı kalbe girmeyenler cân Yûsuf’ın bulmadı47 

                                                 
42 Emine Yeniterzi, Divan Şiirinde Na’t, Ankara, 1993, s. 1. 
43Cahîdî, age, vr. 4a. 
44Cahîdî, age, vr. 28b. 
45Cahîdî, age, vr. 10b. 
46Cahîdî, age, vr. 36b. 
47Cahîdî, age, vr. 41a. 
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d. Dört Halife 

Dört halife bilindiği üzere Hz. Muhammed’den sonra hilafet makamına geçen, devleti 
yöneten Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’dir. Divan şiirinde Hz. Ebu Bekir 
sadakati, Hz. Ömer adaleti, Hz. Osman hayâ sahibi olması ve Hz. Ali âlimliğiyle 
zikredilmektedir. Câhidî de bu geleneğe uyarak hareket etmiş, onların özelliklerinin belirterek 
onları sevmenin önemine vurgu yapmıştır: 

Sevmeyen cehâr-yâri zındıkun îmân[ı] yok 

Ol mukarribler velîdür ‘ârifün gümân[ı] yok 

 

Gâr içinde Mustafâ’ya yâr olan Sıddık hümâm 

Bilmeyen gâr-ı nihânı nâkısun ‘irfân[ı]yok 

 

‘Adl ile ‘Ömer-i Fâruk kıldı tenvîr ‘âlemi 

Her kimin ki ‘adl[i] yokdur Hâlik’a îmân[ı] yok 

 

Utanurlardı hayâsından melekler ‘Osmân’un  

Bî-hayâ kılup olanun yer[i] nâr gılmân[ı] yok 

 

Didi Ahmed şehr-i ‘ilmem kapusı fettâh ‘Ali  

İsm-i zâtun mazhârıdur münkirün vicdân[ı] yok48 

e. Âl-i Beyt 

Âl-i beyt, Hz. Muhammed’in kendisi ile beraber, kızı Hz. Fatıma, damadı Hz. Ali, 
torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den oluşur. Peygamber, giydiği abasını bu sahabelerin 
üzerlerine örterek dua etmiştir. 

Cahidî onları sevmenin gerekliliğine inanıp onları layıkıyla sevebilmek için Allah’a dua 
etmektedir: 

Mahremi Fâtıma ma’sûm gevheri iki imâm 

Murtazâ Hasan Hüseyn hâ’ininün îmân[ı] yok 

 

Yâ İlâhî Câhidî bendene sevdür sevdigün  

Sen bilürsin senden özge derdimün dermân[ı] yok49 

                                                 
48Cahîdî, age, vr. 4a. 
49Cahîdî, age, vr. 4a. 
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f. Dostluk, Allah Dostları, Veli 

Dostluk, karşılıklı çıkar ilişkisine değil de sadece muhabbete dayanan bir durumdur. 
İnsanı doğru yola davet eden, kötülükten koruyan, bunun karşılığında hiçbir ücret talep 
etmeyen kişilere dost denir. İnsanları Allah’ın güvenilir ve doğru yoluna davet eden şeyhler, 
veliler dost olarak kabul edilmiştir: 

N’idelüm bu fânî mülkde vefâsı yok dostları 

Dost ana dirler ki dâ’im Hakk’ı bildire sana50 

 

Ehl-i dünyâdan vefâ isteme yokdur dostlugı 

Ger vefâlı dost dilersen mürşid-i kâmil[i] bul51 

 

Yâ İlâhî cümle dostlarun sevüp kıldun nazar 

Anlarun yolına gönder münkire yâr eyleme52 

g. Aşk, Âşık 

Aşk, hakiki ve mecazî olmak üzere iki çeşittir. Hakiki aşk, Allah’ın kulunu, kulun da 
Allah’ı sevmesi durumunu; mecazî aşk dünya ve içindeki fâni şeylere olan sevgiyi 
karşılamaktadır. Âşık, hakiki veya mecazî aşka tutulan kişidir. Mutasavvıflarca matlup olan 
aşk ise hakiki aşka tutulan kişidir. Aşk, insanın aklını başından alır, onu âleme rüsva eder:  

Gözlerümden kan akıtdı yüregüm yakdı bu ‘ışk 

Târ [u] mâr itdi dagıtdı varumı yıkdı bu ‘ışk 

 

Kalmadı sabr [u] karârum gitdi elden ihtiyâr 

Beni rüsvâ eyleyüp ‘âlemlere çıkdı bu ‘ışk53 

Âşık, daima aşk ateşiyle yanmaktadır. Onun gözyaşları sel gibi akmaktadır:  

‘Acebdür ‘âşıkun hâli 

‘Işk nârına büryân olur 

Zâr ider derd-i yâr içün 

Herdem gözi giryân olur54 

 

Âşık-ı hak olan kişi 

Dâ’im gözi giryân gerek 

                                                 
50Cahîdî, age, vr. 54a. 
51Cahîdî, age, vr. 54a. 
52Cahîdî, age, vr. 19b. 
53Cahîdî, age, vr. 23a. 
54Cahîdî, age, vr. 35b. 
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Girüp ‘ışkun tennûrına 

Nâr-ı ‘ışka büryân gerek55 

ğ. Şeytan, Nefis 

Mutasavvıf şairlerin dert yakındıkları şeylerin başında şeytan ve nefis gelmektedir. 
Çünkü bunlar menzile ulaşmak için doğru yolda gitmeye çalışan talibi çeşitli hilelerle 
aldatmakta, yanlış yola sürüklemektedir. Şeytanın vesvesesine, sözüne uyan iç âleminde 
onunla olan savaşı kaybedecektir: 

Uyma şeytânun sözine düş türâba tâhir ol 

Nefsüni Rabbüni tan[ı] bilmeyen insân degil56 

İnsanları doğruluktan alıkoyan bir diğer unsur da nefistir. Nefis, insanı daima dünyevi ve 
fani şeylere yöneltmektedir. Nefsin istekleri bitmediğinden insanın ömrü heba olup 
gitmektedir. Nefis, insanı dünya ile meşgul etmesi yönüyle şeytana teşbih edilmiştir:  

Nefs şeytânuna uydun fikrine usanmadun 

Gaflet ile geçdi ‘ömrün hiç ölümün sanmadun57 

Nefsin en alt mertebesi olan nefs-i emmâre, Câhidî tarafından aşağılanmış, Firavun’a 
benzetilmiştir: 

Uyma emmârene tâg[î]den olma 

Gönül virmek ana gümân degil mi 

Emmâren Fir‘avun [ü] ‘akl[un] şeytân 

Vücûdun şehrinde Hamân degil mi58 

h. Şeriat, Tarîkat, Hakikat, Marifet 

Dinî tasavvufî şiirlerde sıkça rastladığımız ve dört kapı59 olarak da bilinen bu kavramları 
Câhidî de işlemiştir.  Şair, bu kavramlardan ilk üçünü zikrederek kurtuluşun ancak bunlarla 
mümkün olabileceğini söylemektedir:  

Mevâlidsiz cevâhir zâhir olmaz 

Üç oldı dogucak bir ‘âmî bilmez 

Şeri‘atsız tarîka yol virilmez 

Oku nakşını bul âb-ı hayâtı 

 

Muhammed Mustafâ cümle erenler 

Tutup şer‘î yola girdi girenler 

                                                 
55Cahîdî, age, vr. 37a. 
56Cahîdî, age, vr. 19a. 
57Cahîdî, age, vr. 43a. 
58Cahîdî, age, vr. 47b. 
59 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1996, s. 153. 
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Tarîkatde hakîkatde olanlar 

Bu üçden buldılar anlar necâtı60 

Yukarıdaki üç makam geçildiğinde marifet makamına erişilir. Marifet, “Sûfîlerin ruhani 
hâlleri yaşayarak, manevî ve ilahî hakikatleri tadarak elde ettikleri bilgi, irfan”dır61. Marifet 
makamındaki kişi her işin ve her sözün aslını bilendir: 

Ma‘rifet dogmaz behâyimden dogar a‘mâ sözi 

Ma‘rifet andan dogar ki her sözün aslın bile62 

ı. Namaz, Zikir 

İslam dininin beş şartından biri namazdır. Önemine binaen “dinin direği” olarak kabul 
edilmiştir. Gaflete kapılmadan beş vakit namaz kılmanın önemini belirten Câhidî, başka bir 
şiirinde de özellikle teheccüt namazına değinmiştir: 

Dogdı gün gâfil yatursın cân namâzın kılmadun 

Kıldı beş vakit cemâ‘at vitre okundı kunût63 

 

Hamdü li’llâh bu teheccüd temcîdi oldı safâ 

Cehdile irdüm safâya kalbimüz buldı safâ 

 

Ne ‘acib zevk [u] safâdur bu teheccüd temcîdi 

Hamdile zâkir olaldan dilimüz buldı safâ64 

Basit anlamıyla anmak, hatırlamak anlamlarında olan zikir; tasavvufî anlamda Esma-yı 
Hüsna başta olmak üzere bazı dinî kavramları yalnız veya toplulukla, açıktan yüksek sesle 
(cehrî) ya da içten sessiz (hafî) olarak tekrarlamaktır. Câhidî, Allah’ın güzel isimlerinin 
zikredilmesi, Hakk’ın rızasına talip olanların geceleri zikirle geçirmeleri gerektiğini dile 
getirmektedir:  

Giceni zikr ile kâ’im imsâk idüp gündüz sâ’im 

Erenler cem‘ine dâ’im irmek dilersen gel hû de65 

 

Tesbîh oldı Allah adı cümle esmâ-yı Hakla 

Tâ ebed ihlâs içinde zikrümüz buldı safâ66 

                                                 
60Cahîdî, age, vr. 32a. 
61 Süleyman Uludağ, age, s. 347. 
62Cahîdî, age, vr. 12a. 
63Cahîdî, age, vr. 11b. 
64Cahîdî, age, vr. 52b. 
65Cahîdî, age, vr. 11a. 
66Cahîdî, age, vr. 52b. 
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i. Hamd 

Hamd kelimesi Câhidî Dîvânı’nda diğer mutasavvıf şairlerin divanlarında olduğundan 
daha fazla geçmektedir. Şairin ikinci olarak kullandığı Lutf-ı Hak mahlasının etkisiyle olsa 
gerek divanın II. bölümündeki 30 şiirin 13 tanesi “Hamdü li’llâh” diyerek başlamaktadır: 

Hamdü li’llâh vâsıl olup maksûdum buldum hemân  

Nûr-ı hâhişle irişüp menzilüm buldum hemân67 

Divanda başka yerlerde de hamd ve şükre dair kullanımlar görülmektedir: 

Müyesser eyledün seyr-i ilal’llâh 

Sana lâyık gide el-hamdü-li’llâh 

Didün lâ taknetû min-rahmeti’llâh 

Suçum bilüp bugün pişmâna geldüm68 

 

Şükür sana dâ’im Allâh şimdi bir hoşça hâlüm var 

Mahv itdi hayret ‘aklumı ne idrâkum ne bilüm var69 

j. Nasihat 

Câhidî için çok önemli kavramlardan biri de nasihattir.  Çevresindekilere, özellikle de 
müritlerine doğru yolu tavsiye eden Câhidî, Nasihatname adlı bir de eser yazmıştır70. 

Divanında nasihat redifli şiiri bulunan Câhidî, çevresindekilere doğruluğu, vefalı olmayı 
ve kimsenin kalbini kırmamayı öğütlemektedir:  

Ey tâlib murâda irmek dilersen 

Gönül yıkma benden sana nasîhat 

Cennet-i dîdârı görmek dilersen 

Gönül yıkma benden sana nasîhat71 

k. Dünya 

Dünya, mutasavvıf şairler tarafından ahret âlemiyle kıyaslanmıştır. Dünya, cennet gibi bir 
nimeti olan ukbayla olan yarışında tasavvuf ehlinin gözünde hiçbir değeri ve kıymeti olmayan 
şeydir; çünkü talibin varması gereken menzile ulaşmasına engel olduğu düşüncesi hâkimdir. 

Câhidî, geçiciliğinden kinaye ederek dünyanın yalancı ve vefasız olduğunu 
belirtmektedir: 

Ey gönül ‘âkil isen aldanma dünyâ varına 

Bir vefâsız fânî dünyâdur vefâsı yok anun 

                                                 
67Cahîdî, age, vr. 51a. 
68Cahîdî, age, vr. 36b. 
69Cahîdî, age, vr. 29b. 
70 Hamit Er, Ahmed Câhidî Efendi Nasihatnamesi, Çanakkale, 2010. 
71Cahîdî, age, vr. 33a. 
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‘Aklunı başuna der koma bugünün yarına 

Bir vefâsız fânî dünyâdur vefâsı yok anun72 

 

 Sarâyun köşklerün harâb 

Nakş-ı fânî yalan dünyâ 

Libâsın ni‘metün şerâb 

Virdigini alan dünyâ73 

Câhidî, meşhur olan ve aşağıya örnek olarak alınan gazelinde de dünya ile değirmen 
arasında benzerlik kurmaktadır. Şair, dünyanın eza ve cefalarına maruz kalan insanı, 
değirmen taşlarının arasında un hâline gelen buğdaya teşbih etmiştir. 

 

 3. Örnek Şiirler 

I74 

Hamdü li’llâh vâsıl olup maksûdum buldum hemân  

Nûr-ı hâhişle irişüp menzilüm buldum hemân 

 

‘Âlem-i lâhûta irdüm gayra kılmam iltifat 

Hakkı gözler gice gündüz gözlerüm her dem hemân 

 

Çün hidâyet yolı üzre oturup kıldum karâr 

Kalmadı aslâ küdûret nûr-ı hâs oldum hemân 

 

Her ne çün boş olur ise dü cihânda dâ’ima 

Evvel âhir cümle Hakk’un işidir bildüm hemân 

 

Görinen Hak işiden Hak sölüyen Hak’dır müdâm 

Kimsenün medhâli yokdur şübhesiz bildüm hemân 

 

Lutf-ı Hak ‘ukbâ yüzinde olmışam sâbit kadem 

Lutfına mazhar düşelden zâtunı gördüm hemân 

 

                                                 
72Cahîdî, age, vr. 45a. 
73Cahîdî, age, vr. 46a. 
74Cahîdî, age, vr. 51a. 
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II75 

Evvel âhir var olan sensin yâ Rasûl’allâh 

Ziyân tutdı ‘âlemi günsin yâ Rasûl’allâh 

 

‘Arşı kürsi mu‘allâ evsat ednâ [vü] a‘lâ 

Nûrundan kıldı Mevlâ cânsın yâ Rasûl’allâh 

 

‘Işk-ı Rahmân tâcun oldı yâre mi‘râcun 

Yüzün ve’d- duhâ saçun tutupdur yâ Rasûl’allâh 

 

Sensin habîb Allâha yüzün benzedi mâha  

Medhün zikridür Taha sensin yâ Rasûl’allâh 

 

Girdüm hüsnün bâgına bülbül-veş zârına 

Kul Câhidî râhına sensin yâ Rasûl’allâh 

 

III76 

Bir teferrüc eyleyüp bakdum cihânun yüzine 

Her neye bakdum ise ‘ibret görindi gözüme 

‘Âkil isen cân kulagın aç nazar kıl sözüme 

Bir degirmendür bu dünyâ ögüdür birgün seni 

 

Alt taşı degirmenün yer yüzin[i] tutmış karâr 

Göklere kılsam nazarı niçedür leyl ü nehâr 

Niçe yüz bin evliyâyı topraga kıldı karâr 

Bir degirmendür bu dünyâ un ider birgün bizi 

 

Âline aldanma sakın mekr ile hîle kılar 

Virdigini gerü alur sanma kim bâkî kalur 

İki taşun arasında dânenün hâli n’olur 

Bir degirmendür bu dünyâ ögüdür birgün seni 

                                                 
75Cahîdî, age, vr. 3a. 
76Cahîdî, age, vr. 45b. 
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Halk idüpdür kudretinden kâr-gâh[ı] ol Hudâ 

Çark içinde dânesin ‘ömri ana oldı gıdâ 

Bulmadı iflâh ecelden enbiyâ şâh [u] gedâ 

İki cihânun güneşi fahr-i ‘âlem Mustafâ 

Bir degirmendür bu dünyâ un ider birgün bizi 

 

Câhidî geç bu hayâlden bakma dünyâ âline 

Zehr olur her kim ki yerse sunma anun balına 

‘Âkil isen kıl seyâhat gir Rasûlün yolına 

Bir degirmendür bu dünyâ ögüdür birgün seni 

 

SONUÇ 

Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda içtimaî ve idarî bakımdan gerilediği hâlde kültür, sanat 
ve edebiyat alanlarında yükselişine devam etmiştir. Bu asırda yetişen pek çok divan şairinden 
biri de Ahmed Câhidî’dir. Aslen Edirneli olan şair Talebe yetiştirmek, İslamiyet’in emir ve 
yasaklarını halka öğretmek için Çanakkale’ye Kilitbahir’e gitmiştir. 

Kitâbu’n-Nasih, Tevhîd-i Zât ve divanı olmak üzere üç eseri vardır. Bu makalede 
hakkında bilgi verdiğimiz divanda şairimize ait 253 şiir bulunmaktadır. 

Tamamen dinî ve tasavvufi şiirlerden müteşekkil olan Câhidî Dîvânı, Ahmet Yesevî’nin 
hikmetleri ile başlayıp Yunus Emre’nin şiirleriyle devam eden Türkçe dinî şiirlerin devamı 
mahiyetindedir. 
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ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ НА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОE 

ТВОРЧЕСТВO ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (на примере Турции) 

 

Yrd. Doç. Dr. Medera HALMATOV∗∗∗∗ 

Аннотация 

На сегодняшний день мультипликационные фильмы играют  важную роль в жизни 

детей. Распространение частных телеканалов, показывающие мультфильмы 24 в сутки, 

неизбежно делает их неотъемлемой частью в жизни детей. Детские 

мультипликационные фильмы влияют на все сефры развития детей. Так, дети 

разговаривают, одеваются и действуют как мультипликационные персонажи. 

Проблемой исследования является - каково влияние мультипликационных фильмов 

на изобразительное творчество детей. Как дети выражают своё эмоциональное 

отношение к мультипликационным образам в изобразительном творчестве? 

Исследование проводилосьв 2011-2012 учебном году на базе детских садов имени 

Atatürk, Zübeyde Hanım и 23 Nisan города Агри (Турция).  В исследовании участвовало 

150 детей старших групп в возрасте 5-6 лет. Также было проведено анкетирование 

родителей (150 человек) и педагогов (7 человек). При проведении исследования детям 

выдавался лист бумаги форматом А4 и цветные карандаши. Инструкция: «На листе 

бумаги нарисуй любимого мультипликационного героя и отдельно нарисуй не 

любимого мультипликационного героя». Чтение и оценка рисунков детей проводилась 

совместно с преподавателями факультета изобразительных искусств. 

 

Ключевые слова:  дети, рисунки, мультипликационные фильм 

                                                           
∗

 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ABD, 
mederahalmatov@gmail.com 
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ÇİZGİ FİLMLERİN 5-6 YAŞ ÇOCUKLARIN ÇİZDİKLERİ RESİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Öz 

Günümüz çocukların hayatında çizgi filmlerin önemli bir rolü vardır. Özel televizyon 

kanalların çoğalmasına bağlı olarak bazı kanallarda 24 saat çizgi filmler gösterilmektedir. Bu 

durum kaçınılmaz olarak çizgi filmlerin çocukların hayatının vazgeçilmez bir parçası haline 

getirmektedir. Çocukların nerdeyse tüm gelişim alanlarında çizgi filmlerin etkisini fark 

edilmektedir. Çocuklar çizgi film kahramanı gibi konuşuyorlar, giyiniyorlar ve davranışlarını 

taklit ediyorlar.  

Bu çalışmada çizgi filmlerin 5-6 yaş çocukların çizdikleri resimleri üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Araştırma, 2012 / 2013 Eğitim-Öğretim yılı 1. döneminde Türkiye’de Ağrı 

merkezinde üç anaokulunun 5-6 yaş çocuğu (150 çocuk) ile yapılmıştır. Araştırmaya 

çocukların ebeveynlerine ve okul öncesi öğretmenlerine açık uçlu sorular sorulmuştur. 

Araştırma nitel araştırma tekniğine dayalı olup araştırmada, yarı yapılandırılmış ve odak grup 

görüşmeleri kullanılmıştır.  Araştırmanın birinci aşamasında katılımcı çocuklarla çizgi filmler 

üzerinde sohbet edilmiştir. İkinci aşamada “Sevdiğin ve sevmediğin çizgi film kahramanını 

çiz” yönergesi verilmiştir. Resimlerin değerlendirilmesi Güzel Sanatlar bölümünde çocuk 

resimleri üzerinde çalışmaları yapan 1 öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi ile yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: çocuk, resim, çizgi filmler 

1. Введение 

В жизни современного ребенка мультипликация играет огромную роль. 

Мультфильмы на сегодняшний день являются одним из значимых механизмов 

социализации  дошкольников, влияющим на формирование мироощущения, 

мировосприятия и системы ценностей. Мультфильм демонстрирует не только 

эмоциональные состояния, которые переживают его герои, но и формирует стереотипы 

поведения и разрешения ситуаций в реальной жизни детей.  Мультфильм привлекает 

ребенка своей яркой образной формой, смысловым  близким и понятным 

содержаниеми  и сказочными героями .   
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Обращение детей к мультфильму не случайно. Мультипликацию характеризует: 

яркость и образность; динамичность смены образов; присутствие реального и 

фантастического; добрых и злых сил; доступность и сюжетность; позитивность и 

добрый юмор. Все эти особенности отвечают потребностям ребенка и поэтому 

мультфильмы любимы и привлекательны детям.  Обладая особыми возможностями 

воздействия на юного зрителя, мультипликация находит широкое применение в 

воспитательной и познавательной деятельности. 

Пропитанные добротой, теплотой и любовью мультфильмы, подают пример для 

подражания, настраивают детей  поступать гуманно с окружающими людьми, 

обогащают их эмоциональный опыт, воздействуя положительно на детское сознание и 

мышление. Мультипликация стимулирует у маленького зрителя работу воображения, 

фантазии и вовлекает его в мир обобщённых образных представлений.  

Е.А. Захарова вводит в занятие по кинообразованию игровые, творческие формы 

деятельности детей на основе воспринятого фильма. Она считает, что «игра, связанная 

с фильмом, адекватная самому искусству кино, может стать эффективной формой 

анализа, осмысления нравственного и эстетического содержания произведения 

киноискусства в данной возрастной группе». В качестве активной формы развития 

киновосприятия и освоения ими нравственного и эстетического содержания фильма 

Е.А. Захарова предлагает изобразительную деятельность детей с внесением в неё 

игровых элементов. 

А.В. Шариков  отмечает,  что в западных мультипликационных фильмах все 

взаимоотношения между персонажами, конкурентные. Эти мультфильмы всегда 

показывают поведение и стиль жизни индивидуалиста, живущего во враждебном 

обществе. По его словам западные мультфильмы эмоционально опустошают ребенка, а 

игра, порожденная такой  мультипликацией, лишена новизны и пользы. В результате  

мы имеем дело с «роботизированным ребенком», подавляющим собственное «я». Без 

вмешательства взрослых в выборе мультфильмов  может отрицательно сказаться на 

воспитании ребёнка (Шахновская, Шарико, 2000; Шариков, 2005).  
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 На сегодняшний день детское творчество нельзя рассматривать в отрыве от 

изобразительной деятельности. Результаты анализов детских рисунков 

свидетельствуют о наличии у дошкольников умения наблюдать, запоминать увиденное, 

передавать цвет и форму предметов. В своё время качество рисунка оценивается не 

только по “правильности” изображения, но и по выразительности образа, его 

художественности. В отличие от образа в профессиональном искусстве, 

художественный образ в детском рисунке требует других критериев для оценки. Это 

объясняется спецификой детского творчества, которое зависит от ряда возрастных 

особенностей ребенка.  

     В теории изобразительной деятельности вопрос о роли средств художественной 

выразительности в создании детьми образов, внимание уделялось изучению цвета (В. 

С. Мухина, А. А. Мелик-Пашаев, Т. Г. Казакова), формы (Р. Мирошкина) и композиции 

(Е. В. Шорохов, С. Д. Левин). Роль эмоции в изобразительной деятельности играет 

важную роль. От того, какие переживания вызывают у ребенка персонажи 

мультипликационных фильмов, зависит раскрытие их выразительного образа в 

композиции рисунка. 

            Таким образом, анализ содержания детских рисунков дает основание, что 

индивидуальные ориентации ребенка обусловлены различными психологическими и 

педагогическими воздействиями и его личным опытом, ребенок выделяет из 

мультипликационных фильмов наиболее значимое для себя и делает это предметом 

содержания рисунка. 

В рисунках привлекает, прежде всего, своеобразная выразительность, 

неожиданность образов, оригинальность композиционных построений, ярко 

выраженная декоративность а также правдивость, способность к наблюдению, точность 

изображения и наличие определенных умений и навыков.  Н. А. Ветлугина отмечает, 

что каждый ребенок обладает своим особым запасом впечатлений и наблюдений. 

Индивидуальные особенности жизненного опыта сказываются всегда на восприятии 

сюжетов. Создавая образ целого сюжета, стремясь к правдоподобию изображения, 

ребенок выбирает, самые характерные его признаки и особенности. 
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Выразителен в рисунках не один сюжет. Пожалуй, более информативен цвет. Он 

передает все эмоциональные оценки ребёнка по отношению к изображаемому образу. 

Одни цвета нам представляются как теплые, другие — как холодные. Свое 

положительное отношение к предмету они выражают яркими, чистыми тонами, а 

отрицательное эмоциональное отношение — при помощи темных тонов (черный, 

темно-коричневый, темно-синий) (Мухина, 1983). Жизнерадостность возникает, 

прежде всего, за счет цветового строя. В большинстве детских рисунков мы видим 

яркие, открытые цвета: синее небо и белые облака, яркие цветы на светло-зеленом лугу 

и т. д. То есть резкий контраст цветовых пятен.  

Анализируя тысячи рисунков детей разных стран на тему «Как представляешь ты 

себе самое красивое и самое некрасивое?», В.С. Мухина установила, что дети всей 

планеты, невзирая на языковый барьер, общаются на лишь им понятном «рисуночном 

языке»: красивое изображается в теплых тонах, а некрасивое — в холодных.  

 

Кроме сюжета и цвета о многом может рассказать и линия рисунка. Красивое дети 

обычно вырисовывают очень старательно, а некрасивое изображают нарочито 

небрежно. Красивое легко выделить. Это длинные сложные линии разной толщины. 

Некрасивое дети рисуют все время прерывающимися линиями одинаковой длины и 

толщины (Мухина, 1983).  

Таким образом, рисуя, дети выражают себя, свое отношение, свои мысли при 

помощи линий, сюжета и цвета. Причем самую большую эмоциональную нагрузку 

несет, по всей вероятности, цвет. Учитывая, что, анализируя изобразительную 

деятельность ребенка, можно определить его отношение к мультипликационным 

фильмам и влияние мультипликационных героев на изобразительное творчество детей 

5-6 лет. 

Проблемой исследования является - каково влияние мультипликационных фильмов 

на изобразительное творчество детей. Как дети выражают своё эмоциональное 

отношение к мультипликационным образам в изобразительном творчестве? 

Исследование проводилосьв 2011-2012 учебном году на базе детских садов имени 

Atatürk, Zübeyde Hanım и 23 Nisan города Агри.  

     В исследовании участвовало 150 детей ( 78 девочек и  72 мальчика) старших 
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групп в возрасте 5-6 лет. Также было проведено анкетирование родителей (150 

человек) и педагогов (7 человек). 

2. Методика 

Исследование по выявлению влияния мультфильмов на изобразительное 

творчество детей  проводилось в несколько этапов. 

Этапы исследования: 

1 этап – анкетирование родителей и педагогов в группах которых проводилось 

исследование. Анкета влючала в себе вопросы касающиеся выбора 

мультипликационных фильмов и влиянии образов мультипликационных фильмов на 

эмоциональное состояние и на изобразительное творчество детей. 

2 этап – подготовительный. На этом этапе был установлен контакт с детьми. 

Знакомство и беседа с детьми на тему самых любимых мультфильмов и 

мультипликационных героев, позволило детям предварительно подготивиться к 

следущему этапу исследования.  

3 этап – рисунок на тему "Мой любимый мультипликационный герой" и "Мой не 

любимый мультипликационный герой". При проведении исследования детям выдавался 

лист бумаги форматом А4 и цветные карандаши. Инструкция: «На листе бумаги 

нарисуй любимого мультипликационного героя и отдельно нарисуй не любимого 

мультипликационного героя». 

4 этап – анализ и интерпретация данных. 

3. Анализ результатов 

Значительная часть материала исследования была получена в результате 

разработки и проведения анкетирования педагогов дошкольных учреждений и 

родителей.  

Анкеты состояли из вопросов социально-педагогического характера, 

одинаковых для педагогов и родителей, что позволило получить сопоставимые данные 

и сравнить их точки зрения. Ответы на вопросы предполагались как закрытые (да, нет), 

так и открытые, например, указать конкретно как долго ребенок помнит 

понравившийся мультфильм, какими действиями сопровождается интерес к 

мультипликационым образам, как часто ребёнок изображает мультипликационных 

героев в своих рисунках. 
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Ряд ответов на вопросы показали, что и родители, и педагоги замечали 

эстетическое воздействие мультфильмов на детей, их эмоциональный отклик, оценки, 

перенос эстетических впечатлений от фильмов в другую деятельность,  в такую как 

рисование, лепка.  

Результаты количественных подсчетов выведены в процентах по отношению к 

обработанным анкетам (цифры округлены до единицы), что дает возможность 

объективно рассматривать и сравнивать эти показатели. 

 

 

Таблица 1. Выявление отношений к просмотру мультфильмов ( %) . 

 

 

Содержание вопросов 

 

«да» «нет» «не знаю» 

род пед род пед род пед 

Что предпочитают 

смотреть дети? 

• мультфильмы 

 

98 

 

93 

 

2 

 

7 

 

 

 

• детские 

телепередачи 

23 13 77 80  7 

Как дети реагируют на 

фильмы в ходе фильма: 

• сопереживают 

событиям на экране   

мимикой, жестами,         

движениями и др. 

 

 

53 

 

 

78 

 

 

40 

 

 

22 

 

 

7 

 

• мало реагируют 7 8 86 88 7 4 

Как дети реагируют на 

фильмы после 

просмотра фильма: 

      

• обсуждают 

увиденное по своей 

 

92 

 

98 

 

8 

 

2 
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инициативе 

• задают 

дополнительные 

вопросы 

 

86 

 

95 

 

14 

 

5 

  

• стремятся 

выразить своё 

отношение 

 

83 

 

95 

 

17 

 

5 

  

Влияют ли 

просмотренные фильмы 

на детскую 

деятельность? 

 

89 

 

91 

 

6 

 

9 

 

2 

 

5 

Что дети отражают в 

рисунке под 

влиянием образов на 

экране, их: 

      

• поступки 13 24 63 70 24 6 

• форму 77 81 20 19 3  

• цвет 83 86 9 14 8  

• движения в 

пространстве 

74 61 20 39 6  

 

Как показано в таблице, на вопрос о том что предпочитают смотреть дети 

мультфильмы или детские телепередачи, в пользу мультфильмов утвердительно 

ответили 98% родителей и 93% педагогов. В дошкольных учреждениях организация 

просмотров мультфильмов происходит во второй половине дня. Это время, как считают 

воспитатели, является наиболее удобным для организации такой работы. Отвечая на 

вопрос “Какие мультфильмы смотрят дети?” 93% родителей и 96% педагогов указали, 

что больше всего они любят смотреть «рисованные» мультфильмы. Это объясняется 

тем, что мультфильмы, подчёркивают изобразительно-выразительные средства и 

передают динамику образов, настроение героев, их действия и характеры. 

 Как показал анализ анкет, воздействие мультфильмов заключается в 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 36       Mayıs – Haziran 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 

 

9 

 

эмоционально-эстетических откликах детей на фильмы и активном включении их в 

художественную деятельность. Дети быстро откликаются на красивые поступки или 

поведение героев фильма, замечают движения образов, животных, птиц, цветовых 

сочетаний, речи и выражают своё отношение к этим образам и действиям в своих 

рисунках. 

На вопрос “Что дети отражают в рисунке под влиянием образов на экране?” 

большинство родителей и педагогов ответили что форма, движения в пространстве и 

цвет мультипликационных образов преобладает в рисунках дошкольников. 

Таким образом, можно отметить, что мультипликационные фильмы не только 

служат развлечением, но также способствуют развитию эстетического восприятия, 

художественного подхода и усвоению определенных знаний в изобразительном 

творчестве. 

Следущий этап исследования – рисунок на тему "Мой любимый 

мультипликационный герой" и "Мой не любимый мультипликационный герой". 

посвящалась активизации интереса детей выразить эстетические впечатления от 

фильмов, создали условия для практической изобразительной деятельности. 

Наблюдая за детьми во время рисования, мы отметили, что дети, с интересом и 

особым старанием отнеслись к заданию. Изображая мультипликационные герои, дети 

одновременно эмоционально передавали свой интерес к рисуемым образам. У детей 

появился интерес к своим работам, процесс рисования они сопровождали речью. 

Например, Yusuf: «Я нарисую Мэкуина, он получает приз победителя гонок», Emine: 

«А я рисую девочек Винкс, смотрите какие они красивые», Ahmet: “А я нарисовал 

Келоглана  с друзьями”. 

Анализ рисунков показал, что под влиянием просмотренных мультфильмов дети 

отразили в рисунках более 100 образов. Например, Пепе, Скуби-Ду, Келоглан, медведь, 

гном, Черепашки–ниндзя, ведьма, Каю, Бен-10, мамонт, Шрек, Осёл, Том и Джерри, 

Дракон, Принцесса, Золушка и др. 

      Анализируя  рисунки  детей,  мы  увидели,  что изображая любимых героев дети 

предпочитают  яркие   цвета (83%), рисуя отрицательных героев, дети предпочитают 

тёмные или же  бледные  цвета (74%).  
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 Действия, движения мультипликационных образов, в рисунках, соответсвуют 

их ролевым признакам. Положительные герои улыбаются, держатся за руки, играются 

или помогают другим, в итоге получается счастливый рисунок (82%). Отрицательные 

образы, в рисунках, отличаются резкими, неуклюжими штрихами, темными цветами и 

угрюмыми лицами (81%).  

 Детям было дано задание нарисовать по одному "положительному" и по 

одному "отрицательному" образу, но дети попросили ещё по 2-3 листа (53%), потому 

что у них оказалось по-нескольку любимых героев. Рисунки детей изображали не 

только формы образов но и эпизоды (39%) из мультипликационных фильмов. 

Наблюдения за детьми во время рисования показали, что все дети начали рисовать 

сначала "любимых героев", только потом перешли на следущее задание "нарисовать не 

любимого мультипликационного героя".  Также дети, изображая любимых героев, с 

удовольствием и старанием их раскрашивали, рисование сопровождалось речью о том 

почему они любят этого героя, чувствовалась положительная эмоциональная связь. 

 

4. Вывод 

 В результате исследования сделаны следующие выводы: 

1. Анализ показал, что изобразительное творчество в рисовании у детей старшего 

дошкольного возраста под влиянием мультипликационного кино развивается как 

процесс эстетического усвоения мультипликационных художественно-выразительных 

средств, стимулирующих возникновение замысла и интерпретацию их в детском 

рисунке. 

2. В ходе исследования определены следующие критерии оценки развития 

изобразительного творчества в рисовании у детей старшего дошкольного возраста под 

воздействием мультипликационных фильмов:  

• наличие замысла - выражение ребёнком своего эмоционально-оценочного 

отношения к просмотренному фильму, к положительным и отрицательным героям и их 

поступкам,  определение детьми нравственных ценностей мультипликациооных героев; 

• выразительность изображаемых героев - использование ребёнком 

изобразительно-выразительных средств (композиция, цвет, форма, содержание), 

способствующих реализации замысла;  
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• оригинальность изображаемых героев — воплощение замысла в 

индивидуальной манере, своеобразное определение и изображение персонажэй. 

3. Определены педагогические условия, способствующие эффективному развитию 

детского изобразительного творчества:  

• отбор мультфильмов с гуманно-эстетическим содержанием и 

художественными изобразительно-выразительными средствами, стимулирующими 

возникновение замысла и реализацию его в детском рисовании;  

• разработка методики развития изобразительного творчества в рисовании, 

направленной на поэтапное усвоение изобразительно-выразительных экранных средств 

и интерпретацию их в рисунках (Мацкевич, 2009). 
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KAZAK TÜRKÇESİNDE “GÖZ, KULAK VE BURUN” ORGAN ADLARIYLA 
KURULMUŞ MAKALLAR 

 
Dr. Emine ATMACA* 

 
 Köz jetpegen jerge söz jetedi. 
 Gözün ulaşmadığı yere söz ulaşır. 
Öz 

Makallar, Kazak Türklerinin zengin sözlü gelenekleri içerisinde önemli bir yere 
sahiptir. Türkiye Türkçesinde atasözü ve sav sözcükleriyle karşılanan atasözü terimi için 
Kazak Türkçesinde frazeologizm (< Grek phrasis (söylem)) + logos (söz)) başlığı altında 
makal, nakıl ve makal-metel terimlerini kullanılmaktadır. Kazak Türkçesinde makal türü, 
kapsam bakımından Türkiye Türkçesindeki atasözü türünden biraz daha geniştir. Türkiye 
Türkçesinde yazar ve şairlerin söylediği sözler, atasözlerinden farklı ‘özlü söz/ler ~ vecize 
sözler’ başlığı altında ayrı bir tür olarak ele alınırken Kazak Türkçesinde makal (~ atasözü) 
türü, geniş anlamda kullanılmış, metel (~ özlü söz/ler) de makal türü içerisinde yer almıştır. 

Bu makalede, ilkin Kazak Türkçesindeki göz, kulak ve burun organ adlarıyla kurulmuş 
makallara anlam bakımından yer verilmiş ve sonrasında Kazak Türkçesiyle Türkiye Türkçesi 
bünyesinde bu organ adlarıyla kurulmuş atasözlerinin birbirleriyle anlam yönünden benzeşen 
yönleri gösterilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Kazak Türkçesi, Türkiye Türkçesi, atasözü, anlam bilimi, organ 
adları 
 

PROVERBS “EYE, EAR AND NOSE” WITH ORGAN NAMES ESTABLISHED IN 
KAZAKH TURKISH 

Abstract 
Proverbs (~ makallar) of the Kazakh Turks have an important place in the rich oral 

traditions. Turkey Turkish atasözü and sav of argument for the term covered Kazakh Turkish 
proverb frazeologizm (< Greek phrasis (discourse) + logos (word)) under different makal, 
nakıl and makal-metel terms used intransport. In Kazakh Turkish, the makal, with its scopes, 
is wider than the atasözü (~ proverb) in Present Turkish. The utterances which are said by 
writes and poets in Present Turkish, apart from proverb, they are counted as a different kind 
under the topic ‘quotes and terse utterances’. But in the Kazakh Turkish, the type, makal (~ 
proverb)  has been used widely, and ‘kuotes’ are counted under the type makal (~ proverb). 

In this article, firstly eyes, ears and nose organ names were investigated in the Kazakh 
Turkish proverbs. Then are shown resembling aspects in the Kazakh Turkish and Turkey 
Turkish proverbs.    

Key words: Kazakh Turkish, Turkey Turkish, proverb, semantics, organ names 
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Giriş 

XIX. yüzyılın ortalarına kadar kendilerine ait bir yazı dili olmayan, çoğunlukla göçebe 

ve yarı göçebe bir hayat süren Kazak Türklerinin çok zengin, eşsiz bir sözlü gelenekleri 

vardır. Bu zengin sözlü geleneğin içerisinde sözün aslı (~ söz meyegi) ve sözün minaresi (~ 

sözdin munarası)1 olarak nitelendirilen makallar2 ~ nakıllar3 ~ makal-meteller (~ atasözleri), 

Kazak Türk toplumunun keskin zekâsını, hayallerini, ideallerini, geleneklerini, göreneklerini, 

inançlarını, değer yargılarını ve sosyo-ekonomik durumlarını ihtiva eden yazı dilinden ziyade 

konuşma dili vasıtasıyla kuşaktan kuşağa aktarılmış eğitici ve yol gösterici sözlere denir. 

Kazak Dilinin Tüsindirme Sözlüğü’nde makal ve metel birbirinden ayrı olarak; ama benzer 

şekillerde şöyle tarif edilmiştir: Halkın bilgelik meyvesi olan makal, “kısa, canlı, renkli, 

kafiyeli bir sonuca bağlanmış öğüt niteliğindeki ferasetli sözlere”4  denir. Kazak halkının 

gönlünde yer etmiş metel ise “sonuca bağlanmış sözlerdir ve görünüşü aynı olmakla birlikte 

belli bir düzen içerisinde, öğüt niteliğinde söylenen sözlere” 5  denir. Kazak Türkçesinde 

makal, yapıca söz öbeklerinden ve bir bütün olarak genel bir anlam bildirmesi açısından metel 

terimiyle hemen hemen benzerdir. Ancak Kazak Türkçesinde Kazak Türkçesinin kendi 

bünyesinde oluşturduğu kanunlara göre şekil alan ve Kazak milli gelenekleriyle kalıplaşmış 

makal (~ atasözü) türü, Türkiye Türkçesinden farklı olarak kapsam bakımından daha geniş bir 

tür olarak ele alınmakta ve bu türün içerisinde metellere yani; özlü sözlere (~ vecize sözlere) 

                                                           

(1) L. M. Zeynelova, L. Nabi, Kazak, Orıs, Agılşın, Nemis Tilderindegi, Makal-Metelderdin Magınalık Uksastıgı 
jene Terbiyelik Meni, Vestnik Kasuv no:2 2006. 
(2) Divan-ı Lügâti’t Türk’te sab-sav, Osmanlı Türkçesinde darb-ı mesel ve mesel tabir Türkiye Türkçesinde 
atasözü ve sav sözcükleriyle karşılanan atasözü terimi için Kazak Türkçesinde frazeologizm (< Grek phrasis 
(söylem) logos (söz)) başlığı altında makal, makal-metel terimi kullanılmaktadır. "Demek, söylemek" 
anlamındaki makal kelimesi, Kazak Türkçesine Arapçadan geçmiştir. Atasözü terim olarak bütün Türk 
dünyasında hemen hemen aynı biçimlerde adlandırılmaktadır. Bu terime, Azerbaycan Türkleri: Atalar sözü, 
Türkmen Türkleri: Atalar sözi, nakıl, Gagauz Türkleri: Söleyiş, Başkurt Türkleri: Makal, eytim, atalar hüzi, 
Kırgız Türkleri: Makal-lakap, makal, Özbek Türkleri: Magol, Uygur Türkleri: Maqal; Tatar Türkleri: Atalar 
süzi, makal, eytim babalar süze, Başkurt Türkleri: Meqel, Uygur Türkleri: Makal, Kumuk Türkleri: Atalar sözü, 
atasözü, Karaçay-Malkar Türkleri: Nart söz, ata-babalanı sözleri; Nogay Türkleri: Ata söz, takpak; Altay 
Türkleri: Kep sös, Hakas Türkleri: Söspek, adalar sözî, Tuva Türkleri: Üleger tomak, Şor Türkleri: Çajılgı sös, 
Çuvaş Türkleri: Vattisin semahi (~ Yaşlılar sözü)  (NASKALİ, Emine Gürsoy, Türk Dünyası Gramer Terimleri 
Kılavuzu, TDK. Yayınları, Ankara, 1997, s. 19; ERCİLASUN, Ahmet Bican ve diğerleri, Karşılaştırmalı Türk 
Lehçeleri Sözlüğü, Ankara, 1991, c.I, s. 32-33); Irak Türkmenleri: eskiler sözü, Kerkük ağzında: darb-ı kelâm, 
emsal, deme, demece, deyişet, cümle-i hikemiyye, Doğu Türkistan’daki Türkler: tabma, ulular sözü 
(ALBAYRAK, Nurettin, Ansiklopedik Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 2004, s. 42) gibi adlar 
vermektedirler.  
(3) Bilimdiden akıl çıkar, akıldı karttan nakıl çıkar  “Bilgiliden akıl çıkar, akıllı ihtiyardan atasözü çıkar”. 
(4) Kazak Tilinin Tüsindirme Sözdigi, 7 Tom, Almatı, Gılım baspası, 1983, 6. s. 102.  
(5) Kazak Tilinin Tüsindirme Sözdigi, 7 Tom, Almatı, Gılım baspası, 1983, 6 s. 168. 
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de yer verilmektedir. Ayrıca metel ile makal türleri arasındaki bir diğer fark da metel’in 

söyleyenin belli, makal’ın ise söyleyenin belli olmamasıdır  (Atmaca,  2013: 26-31).  

Sözlü halk kültürü içerisinde makallar, deneme yanılma yöntemiyle ve Kazak Türk 

halkının yüzyıllar süren hayat deneyimleri sonucunda ortaya çıktığından, diğer sözlü halk 

kültürü ürünlerine göre daha uzun bir süreçte oluşmuşlardır. Bu bağlamda makallar, bu uzun 

tarihi süreç içerisinde dilin en az değişime uğrayan öğelerini içerisinde kalıplaşmış olarak 

barındırdığından dilin söz varlığına büyük katkı sağlarlar. 

Kazakistan toprakları XX. yüzyılın başlarında Ruslar tarafından tamamen işgal 

edilmiştir. Ruslar, işgal ettikleri bu Türk topluluğuna daha iyi sahip olmayı, onları kültürel 

açıdan yakından tanımak amacıyla gerçekleşeceğinin farkına kısa sürede varmış ve 

“böylelikle hem Çarlık hem de Sovyetler Birliği dönemlerinde (Temur, 2010: 222) ”uçsuz 

bucaksız Kazakistan coğrafyasında Kazak Türklerinin sözlü gelenekleriyle ilgili derleme 

çalışmalarına başlamışlardır. Bu araştırma ve incelemelerin sonucunda Kazak Türk halkının 

sözlü edebiyatıyla ilgili birçok folklorik malzeme derlenmiş ve bu derlenen malzemeler 

içerisinde Kazak Türk makallarına da yer verilmiştir. Yalnız Rus folklorcular, makal’la ilgili 

ilk çalışmaları frazeologizm başlığı altında ele almışlardır. Kazak folklorunun doğrudan 

doğruya malzeme olarak araştırılması ise ilk defa Kazak âlimi Şokan Velihanov (1835-1865) 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Onun makal (~ atasözü), frazeologizm (~ deyim), ertek, ertegi 

(~ masal), türki, türik halık eni (~ türkü ~ halk şarkısı), jır (~ şarkı) ve epos, dastan (~ destan 

~ manzum hikâye) konusundaki derlemeleri bu alanlarda yapılan ilk çalışmalardır (Çınar, 

1997: 9-17). Çağdaş Kazak edebiyatının kurucularından biri olan M. Avezov da Kazak sözlü 

edebiyatını bölümlerine ayırırken makalları, efsane, bilmece ve masalar (hayvan masalları, 

örf-adet masalları, çocuk masalları, efsane masallar) ile aynı grupta ele almıştır.  

Halk bilgeliğinin temelini oluşturan makallar, bugün Kazak dil biliminde Kazak Türkü 

âlimleri tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Mesela; G. Adambayev’in Makal-Metelder 

ve Şeşendik Sözder (~ Hikmetli Sözler) denen kendi aralarında iki bölümden oluşan Halık 

Danalıgı (~ Halk Bilgeliği) adlı monografisi, P. Sarsenbayev’in Kazak Makal-Metelderinin 

Leksika-Semantikalık Yerekşelikteri “Kazak Makal-Metellerinin Leksik-Semantik 

Özellikleri”, G. Turabayeva’nın Окказиональные преобразования пословиц и поговорок в 

казахском языке “Kazak Türkçesi Makalları ve Deyimlerinde Yenilikçi Dönüşümler”, A. 

Donbeyava’nın Arap jene Kazak Makal-Metelderinin Leksika-Gramatikalık Yerekşelikteri 
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“Arap ve Kazak Makal-Metellerinin Leksik-Gramatik Özellikleri” adlı çalışmaları örnek 

verilebilir 6 . XXI. yüzyıl Kazak dil biliminde Kazak makalları, insan merkezli (~ 

antropotsentristіk) yönünden de araştırılmaya başlanmıştır. Bu yönde yapılan çalışmalara 

bakıldığında, K. Toktıbayeva’nın Âlem Halıktarının Makal-Metelderinin Genderlik Kırı 

“Dünya Halklarında Atasözlerin Cinsiyet Durumu”, M. Mükeddes’in Kazak-Uygur Makal-

Metelderinin Paremiologiyalık Jüyesi “Kazak-Uygur Makal-Metellerinin Paremioloji 7 

Sistemi”, A. Ş. Tajikeyeva’nın Makal-Metelderdin Genderlik Sipatı “Makal-Metellerin 

Cinsiyet Özelliği” çalışmaları ile A. Kaydar’ın Kazak ve Uygur Türklerine ait makal-

metelleri, adam “halk”, kogam ”toplum”, tabigat “tabiat” bölümlerine ayırarak incelemesi bu 

alanda yapılmış belli başlı çalışmalardır8.    

Daha önceki makal-metel kitaplarında, S. Begalin’in “Kazaktın Makal-Metelderi” ve 

Ötebay Turmanjanov’un ”Kazak Makal-Metelderi’nde, makallar konularına göre tasnif 

edilmiş9  ve yapılan bu tasniflerin içerisinde “organ adlarıyla kurulmuş makallar” gibi bir 

tasnife yer verilmemiştir. Türk dilinin temel sözvarlığı (çekirdek ~ kalıt sözcükler) (Aksan, 

2006: 67) içinde yer aldıklarından organ adları (~ mikrokozmonimler)10, temel anlamlarının 

yanında, dilde anlatılması güç pek çok soyut kavramın tabiatta bulunan nesnelere 

benzetilerek somutlaştırılmasında kullanılmaktadır. Bu bağlamda Kazak makalları, Türkiye 

Türkçesi atasözlerinde olduğu gibi birçok edebi sanat kullanılmasına rağmen anlaşılması zor 

olan soyut kavramlara yer verilmemiş daha çok akılda tutulmayı kolaylaştıran ve beş duyu 

organından herhangi biriyle rahatça algılanan somut kavramlardan (Albayrak, 2009: 26) 

hareketle makallar oluşturulmuştur. Aktarmaların en önemli kaynağı olan organ adları, 

makallarda bazen gerçek anlamlarıyla bazen de mecaz anlamlarıyla kullanılmaktadır. Ancak 

                                                           

( 6 ) Bu bilgi, http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Philologia/58968.doc.html sitesinden 12. 01. 2013 
tarihinde alınmıştır.  
(7) Dil biliminde atasözleri, paremioloji denilen bir alanda incelenir. Paremioloji, halk biliminin sözlü geleneğini 
araştıran disiplinin bir bölümüdür (detaylı bilgi için bkz. N. Seyidov, “Türkmen Atasözlerinin Araştırılma ve 
Yayınlanma Tarihi: Bibliyografik Bir Bakış” (Akt. Halil İbrahim ŞAHİN) Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / 
Journal of Turkish World Studies, Cilt: X, Sayı 1, Sayfa: 211-216, İzmir 2010. 
( 8 ) Bu bilgi, http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Philologia/58968.doc.html sitesinden 12. 01. 2013 
tarihinde alınmıştır. 
( 9 ) Emine ATMACA, “Kazak Türkçesinde Makal-Meteller ve “Dil” Organ Adıyla Kurulmuş Makallar”, 
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 2/1 2013 s. 20-48, TÜRKİYE International Journal of 
Turkish Literature Culture Education Volume 2/1 2013 p. 20-48, TURKEY. 
( 10 ) İnsandan doğaya yapılan deyim aktarmaları (~ ölü deyim aktarmaları) arasında organ adlarının (~ 
mikrokozmonimler) makrokozmonimler hâline gelmesi anlaşılmayı kolaylaştırmak için başvurulan anlatım 
yöntemlerinden biridir  (detaylı bilgi için bkz. İbrahim Şahin, “Organ Adları Temelinde Kırgızistan Yer 
Adlarında Ölü Deyim Aktarmaları ve Bunların Yer Adlarında Kullanılışları”, bilig � Bahar / 2010, Sayı 53: 
199-218). 
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makalların yapısındaki sözler, genellikle leksik anlamlarını kaybetmezler. Yani; deyimlerdeki 

gibi ifadeye zenginlik, canlılık, güzellik ve kuvvet katmak için kullanılan mecazlı söyleyişler 

makallarda genellikle yoktur. Makallarda, Kazak Türk toplumunun felsefesini, inançlarını, 

âdetlerini, ruhî yapısını öğüt niteliğinde ve mantığa dayalı olarak gelecek nesillere aktarmak 

esas amaçtır. Dolayısıyla gerçek anlamlı makallar, mecaz anlamlı makallara göre sayıca daha 

fazladır. Ancak makalların içerisinde hem gerçek hem mecaz anlamlı ve sadece mecaz 

anlamlı makallar da yok değildir. Mesela; İnsanın olabileceğini düşündüğü kötü durumlara 

karşı önlem alması, ancak bunu yaparken de aşırıya kaçmaması anlamında ayanşak közge 

şöp tüsedi “sakınan göze çöp batar” makalı, mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Evlenmek isteyen 

bir kişi, beğendiği kızın niteliklerini öğrenmek istediğinde kızın annesine bakması gerektiği 

ve yine alacağı bir top kumaşın iyi olup olmadığını anlamak için de kumaşın kenarına 

bakması gerektiği anlamında anasını körip kızını al, ayagın11 körip asın al “anasına bak kızını 

al, kap kacağına bakarak yemeğini (~ aşını) ye” makalı ise hem gerçek hem de mecaz 

anlamıyla kullanılmıştır. 

S. Begalin’in Kazaktın Makal-Metelderi (1950) ve Ö. Turmanjanov’un Kazak Makal-

Metelderi (1997) kitaplarındaki göz, kulak ve burun organ adlarıyla kurulmuş makallar 

şöyledir:  

1. Kazak Türkçesinde Göz Organ Adıyla Kurulmuş Makallar12 

Köz korkak, kol batır. Göz korkak(tır), el kahraman(dır). 

Korkaktın közi ülken. Korkağın gözü büyük(tür). 

Er ne körmeydi, er könil ese bermeydi. Er ne görmez, er gönlünü fazladan vermez. 

Bir baska-bir köz. Bir başa bir göz. 

Nar tevekel er isi. Gözü peklik yiğidin işi (dir). 

Adam bolatın bala, alıska karaydı. Adam olacak çocuk, ileriye bakar. 

Tünde körivdi ükiden üyren, kündiz körivdi bürkitten üyren. Gece görmeyi baykuştan, 

gündüz görmeyi kartaldan öğren.  

Köz-nurdın uyası, könil-sırdın uyası. Göz-nurun yuvası(dır), gönül-sırrın yuvası(dır). 

Etikşiden kulaş kaş, bizi tiyer közine, sözi tiyer özine. Kunduracıdan uzağa kaç, iğnesi 

değer gözüne, sözü değer kendine. 
                                                           

(11) Makalda geçen ayak kelimesi, ıdıs ayak’tır. Bu makalda ıdıs kelimesi ise Ø halinde kullanılmıştır. Kazak 
Türkçesi Sözlükleri’nde ıdıs-ayak,  “tabak çanak, kap kacak” anlamında kayıtlıdır. Dolayısıyla bu makalda, ayak 
kelimesi, kap kacağı temiz olanın yemeği de temiz olur anlamında kullanılmıştır.  
(12) Makalenin bu bölümünde göz organ adı yanında gör- ve bak- ile yapılmış makallara da yer verilmiştir. 
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Kırannın közi kıyada, balapannın közi uyada. Kartalın gözü kayada(dır), yavrusunun 

gözü yuvada(dır). 

Kaskırdın küşigin kanşa asırasan da, togayga karap uluvıp koymaydı. Kurt yavrusunu 

eğitsen de ormana bakarak ulur.   

Adam körki şüvberek, agaş körki japırak kisinin közine közin tüsse, könli jibin meyri 

tüser. İnsanın süsü elbise, ağacın süsü yaprak kişi kişiyle göz göze gelirse, gönlü eriyip 

meyleder. 

Janınan bezgen mısık, jolbarıstın közin tırnaydı. Canından bezen kedi kaplanın gözünü 

tırmalar. 

Körgennen körmegenin köp, bilmegennen bilgenin köp. Gördüğünden görmediğin 

çok(tur), bilmediğin bildiğinden çok(tur). 

Bülbül kus zimistan körmey, gülistan kadirin bilmes. Bülbül kuşu kış mevsimini 

görmez, gül bahçesinin nimetini bilmez. 

Koyannın karasın körip kaljasınan tünil. Koyunun karasını görünce kaljasından 13 

umudunu kes.  

Akılsız adam aykaylay keledi, jan-jagın jaypay keledi. Akıldı adam jay-jay keledi, jan-

jagın baykay keledi. Akılsız insan, bağıra bağıra gelir, etrafındakileri ite-kaka gelir. Akıllı 

insan yavaş-yavaş gelir, etrafına dikkatle baka-baka gelir. 

Körmegenge kösev tan. Görmemişe köse eşit(tir). 

Körgensiz degenge aşuvlanba, körmey bilmezsin. Görgüsüz diyene kızma, görmeyince 

bilmezsin. 

Tevekel tav jıgadı. Tehlikeyi göze alabilen dağı devirir. 

Köp jasagan bilmeydi, köp körgen biledi. Çok yaşayan bilmez, çok gören bilir. 

Köz jumbay dariya keşpek jok. Göz yummadan denizi geçmek yok. 

Balapan uyada ne körse, uşkanda sonı aladı. Kuş yavrusu yuvada ne gör(ür)se, 

uçarken onu yapar. 

Ay dese-avzı, kün dese-közi. Ay dese-ağzı, güneş dese-gözü.   

Jürektin sırın közdin nurı paş eter. Kalpteki sırrı gözdeki ışık ortaya çıkarır.  

Közi körmestin könli sezbez. Gözü görmeyenin gönlü hissetmez.  

                                                           

(13) Yeni doğum yapan kadın için kesilen hayvan eti. 
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Kisi öltiretin pışaktı kisi körmeydi. Kişi öldürecek (~ kendine zarar verecek) bıçağı 

görmez. 

Karagayga karap tal öser, katarına karap bala öser. Çam ağacına bakıp dal büyür, 

akranına bakıp çocuk büyür. 

Erkenin közi keppes, jorganın teri keppes. Şımarığın gözü kurumaz, rahvan atın derisi 

kurumaz. 

Atpaz körgen at tanır, ustaz körgen hat tanır. Seyis gördüğü atı tanır, üstat gördüğü 

yazıyı tanır. 

Esik körgendi alma, besik körgendi al. Kapıya bakanı alma, beşiğe bakanı al. 

Erkenin közi jastı, etegin buzav bastı. Şımarığın gözü yaşlı, eteğin(in) parçaları 

basmalı. 

Körgendi köneden sura, köne bilmese, köp körgennen sura. Gördüğünü yaşlıdan sor, 

yaşlı bilmez ise çok görenden sor. 

Özinin bogın körmey birevdin şogın köredi. Kendi pisliğini görmeyen başkasının 

pisliğini görür.  

Bilmegen jerdin oy-şukırı köp. Köringen jerdin alıstıgı jok. Bilmediğin yerin eğrisi- 

büğrüsü çok(tur). Görünen yerin uzaklığı yok(tur). 

Köp jasagannan surama, köp körgennen sura. Çok yaşayana sorma, çok görene sor. 

Eldin közi elüv oynasa da, oyındagısın aytadı. Halkın gözü elli oynasa da, aklındakini 

söyler. 

Közden ketse, könilden ketedi. Gözden giderse, gönülden de gider. 

Oynasa da oyındagısın aytadı. Oynasa da düşündüğünü söyler. 

Könilsizden közsiz bala tuvar. Gönülsüz  (kişi)den gözsüz çocuk doğar. 

Erkimdiki özine, ay körine közine. Herkesinki kendine, ay görünür gözüne. 

Analı balanın-özi tok, anasız balanın-közi tok. Annesi olan çocuğun kendi tok(tur), 

annesiz çocuğun-gözü tok(tur). 

Jılayın degen balanın, üş kün burın közi kışıdı. Ağlamak isteyen çocuğun, üç gün önce 

gözü kaşınır. 

Bala könildin güli, közdin nurı. Bebek gönlün çiçeği(dir), gözün nuru(dur). 
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Kara argımak kartaysa, karga adım jer mun bolar, kara közden nur taysa, bir körüvge 

mun bolar. Kara küheylan yaşlansa, bir adımlık yer sıkıntı olur, kara gözden nur çıksa, bir 

defa görmek sıkıntı olur.  

Botam-botam degenşe, bota közim deseyşi. Yavrum-yavrum diyeceğine, yavru gözüm 

desene. 

Tavdın basın kör de tübine barma, jaksının özin kör de üyine barma. Dağın başını gör 

de dibine varma, iyinin kendini gör de evine varma. 

Sıpayını üyde körme, tüzde kör. Kibarı evde görme, gurbette gör. 

Özindi körgen ölse ölsin, atandı körgen ölmesin. Kendini gören ölürse ölsün, atasını 

gören ölmesin. 

Anasını körip kızını al, ayagın körip asın al. Anasına bak kızını al, kap kacağına 

bakarak yemeğini (~ aşını) ye. 

Anasını körip kızın al. Ayagın körip asın iş. Anasına bak kızını al, kap kacağına 

bakarak yemeğini (~ aşını) ye. 

Köz körgenşe, avız bakır söylep kal. Göz görebildiğince, ağız feryat eder. 

Akılı jok adamga, adıraygan köz biter. Davsı jok avızga, sıldıragan söz biter. Aklı 

olmayan adamdan büyükçe göz çıkar. Ses olmayan ağızdan anlamsız söz/ler çıkar. 

Kulak estigendi, köz körer. Kulak işittiğini, göz görür. 

Karasın körip, küşünen tüvnilme. Karartısını görüp, gücünü yitirme.  

Sokırdın kolına tüspe, sanıravdın astına tüspe. Körün eline düşme, sağırın altına 

düşme. 

Sokırdın közi könilinde. Körün gözü gönlünde(dir).  

Eki közimnin biri, egizimnin sınarı. İki gözümden biri, ikizimin yarısı(dır).   

Ottı ürlegen jagadı, şındıktı izdegen tabadı. Ateşi üfleyen yakar, gerçeği arayan bulur. 

Aşarşılıktı köp körgen, özi toymay “me” demes, jetimdikti köp körgenüş şakırtpay “e” 

demes. Kıtlığı çok gören, kendi doymaz “al işte” demez, yetimliği çok gören üç (kez) 

bağırmayıp “e” demez.  

Kız köreyik, kız köreyik, kız köretin jigitti, biz köreyik. Kız görelim, kız görelim, kız 

gören yiğidi, biz görelim. 

Kelin-kelin, kelin bak, kelmey jatıp sözin bak. Gelin-gelin, gelin bak, gelmeyip sözüne 

bak. 
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Katın erge karaydı, er jerge karaydı. Kadın ere bakar, er yere bakar. 

Er jerge karaydı, kuş kökke karaydı. Yiğit yere bakar, kuş göğe bakar. 

Körmes, tüyeni de körmes. Görmez, deveyi de görmez. 

Sokır atka kotır at üyir. Kör ata uyuz at tercih edilir. 

At körmegen at körse, şaba-şaba öltirer; ton kiymegen ton kiyse, kaga-kaga bitirer. At 

görmeyen at görse, koştura-koştura öldürür; don giymeyen don giyse, silkeleye-silkeleye 

eskitir. 

Örisine karap mal öser, özenine karap tal öser. Otlağına göre mal yetişir, ırmağına 

göre dal yetişir. 

Biyik töbege şıksan közin aşılada, jaksımen söyleşsen könilin aşıladı. Yüksek tepeye 

çık(ar)san gözün açılır, iyi (kişi) ile söyleş(ir)sen gönlün açılır. 

Körgendi kisi körgenin aytar, körgensiz kisi bergenin aytar. Görgülü kişi gördüğünü 

söyler, görgüsüz kişi verdiğini söyler. 

Jaman aşsa körmes, aytsa bolmas. Kötü açsa görmez, söylese olmaz. 

Kiyim kiri jusa ketedi, könil kiri aytsa ketedi. Kıyafetteki kir yıkanarak gider, 

gönüldeki kir söylenerek gider.  

Köp tında az söyle. Akıl avızdan, merey közden. Çok dinle, az söyle. Akıl ağızdan, 

itibar gözden. 

Jana dos kelgende eski dostın közinen jas şıkadı. Yeni dost geldiğinde, eski dostun 

gözünden yaş çıkar (~ ağlar). 

Saktansan saktarmın, on közine sol közin karavıl bolsın. Korunursan korurum, sağ 

gözüne sol gözün bekçi olsun. 

Kezengen javdın közinen saktan, soykandının sözinen saktan. Ahmakıslatan 

yağmurdan gözünle korun, fesatçının sözünden korun. 

Ejelgi jav el bolmas. Eski düşman dost olmaz. 

Kastagı soyav közdi andaydı. Kaştaki diken gözü izler. 

Alıskan javga, arkandı körsetpe. Vuruşan düşmana, arkanı gösterme. 

Hanın sokır bolsa, bir közindi kısıp jür. Hanın kör ise, bir gözünü kapatıp yürü. 

Körgendi köptegen jenedi. Görgülü genellikle kazanır.  

Kördim degen köp söz, körmedim degen bir söz. Gördüm demek çok söz, görmedim 

demek bir söz(dür). 
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Karga körgenin şokıydı. Karga gördüğünü gagalar (~ oyar). 

Köz bir uvıs topırakka toyadı. Göz bir avuç toprağa doyar.  

Körmese jat, körispese uyat. Görmese abes (~ ayıp), görüşmese ayıp. 

Bajanı baja körse, bası kışıydı. Bacanağını bacanak görse, başı kaşınır. 

Köz körse, jüz uyalar. Göz görse, yüz utanır. 

Bir körgen bilis, eki körgen tanıs. Bir gördüğün bildik, iki gördüğün tanıdık. 

Köp jürgennin sıyragı köriner. Çok gezenin değeri belli olur. 

Köje-köje, közine aytayın, sorpamnan sadaga ket. Çorba-çorba yüzüne söyleyeyim, 

çorbamdan sadaka kurban olsun. 

Özi toymastın, közi toymas. Kendi doymaz, gözü de doymaz (~ Kendi doymayanın 

gözü de doymaz). 

Kitap, közi jumıkka - arzan. Közi aşıkka - marjan. Kitap, gözü kapalı için-ucuz(dur) (~ 

önemsizidir), gözü açık için-inci(dir). 

Akşa karda köp jürsen, közin bir kün karıgar, alıs jerde köp jürsen, könlin bir kün 

tarıgar. Karda çok yürürsen, gözün bir gün kocar; uzak yerde çok yürürsen, gönlün bir gün 

daralır. 

Közin avırsa, kolındı tıy. İşin avırsa, avzındı tıy. Gözün ağrırsa, elini engelle. İçin 

ağrırsa, ağzını engelle. 

Sokır körgeninen jazbaz. Kör edebiyle yazmaz.  

Şınımenen jılasa, sokır közden jas şıgar. Gerçekten ağlarsa, kör gözden yaş çıkar. 

Karga karganın közin şokımaz. Karga karganın gözünü oymaz.  

Karganın bir közi okta bolsa, bir közi bokta. Karganın bir gözü oktaysa, bir gözü 

bokta (dır). 

Tavda da bar targıl tas, tarıksa şıgar közden jas. Dağda da var benekli taş, 

yoksullaşırsa çıkar gözünden yaş. 

Közi karaygan tam süzer. Gözü iyi görmeyen ev(e) dikkatli bakar. 

Jüre bersen, köre berersin, köre bersen, köne berersin. Yürüyebilirsen, görebilirsin, 

görebilirsen, deneyim kazanırsın. 

Kaza kas pen közdin arasında. Kaza kaşla göz arasında(dır). 

Könildegi sırdı köz bildiredi. Gönüldeki sırrı göz ele verir.   

Karav adam-nepsisinin kulı. Art niyetli insan-nefsinin kölesi(dir). 
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İzdegen muratına jeter, jalkavjın ömiri boska öter. Arayan muradına erer, tembelin 

ömrü boşa geçer. 

Şeşenin sözi mergen, şeberdin közi mergen. Söz ustasının sözü keskin(dir), zanaatkârın 

gözü keskin(dir). 

Köz jetpegen jerge söz jetedi. Gözün ulaşmadığı yere söz ulaşır. 

Adamın özi toysa da közi toymaydı. Açın kendisi doysa da gözü doymaz. 

Ayanşak közge şöp tüsedi. Sakınan göze çöp batar. 

Jigit közimen kız alma. Genç gözüyle kız alma. 

Sol közine, on közin karavıl bolsın. Sol gözüne sağ gözün bekçi olsun.  

Düşpan közi törtev. Düşman gözü dört tane(dir).  

Jaskanşaktın közi sav. Çekingenin gözü dikkatli(dir). 

Meşkeydin özi toysa da közi toymaydı. Açgözlünün kendisi doysa da gözü doymaz.  

Özi toysa da, közi toymaydı. Kendisi doysa da, gözü doymaz. 

Eski dos kelgende, jana dostın közinen jas çıkar. Eski dost geldiğinde, yeni dostun 

gözünden yaş çıkar.    

Kisimen dos bolma, dos bolsan kıymasına közin salma. Kişi ile dost olma, dost 

olduysan da onun kıymetli şeyine göz koyma. 

Dos sırtınnan maktar, duspan közine maktar. Dost arkandan över, düşman yüzüne 

över. 

Joldasın sokır bolsa, bir közindi kısıp otır. Yoldaşın kör ise, bir közünü kısarak otur. 

Közden ketse, könilden ketedi. Gözden uzak olan gönülden de uzak olur.  

Könil-kazı, köz-tarazı. Gönül-hâkim(dir), göz-terazi(dir). 

Köz-tarazı, könil-kazı. Göz-terazi(dir), gönül-hâkim(dir).  

Kisinin közine közin tüsse, meyrimi tüsedi. İnsanın gözüne göz değerse, şefkat hissi 

uyanır.    

Kisinin közine közin tüsse, könli jibip meyiri tüser. İnsanın gözüne baktığında, 

gönlündeki buz çözülüp şefkat hissi uyanır. 

Adamdın özi jetpegen jerge sözi jetedi. İnsanın kendisinin ulaşmadığı yere sözü ulaşır. 

Közine karama, sözine kara. Gözüne bakma, sözüne bak.  

Sıylasan, sın körersin. Saygı gösterirsen saygı görürsün. 

Körgennen köz akı aladı. Gören gözün hakkı vardır. 
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Sırtın körip, işinen tünilme. Dışından görüp içinden ümidini kesme.  

Jılasuvga köz jaksı, sıylasuvga hat jaksı. Ağlayana göz iyi, saygı gösterene yazı 

iyi(dir).  

Bala-bavır eti, közdin nurı. Çocuk-bağrın eti, gözün nuru(dur).   

Şın jılasa sokır közden jas şıgadı. Gerçekten ağlarsa kör gözden gözyaşı çıkar. 

Jas-kerinin közi, keri-jastın tezi. Genç-ihtiyarın gözü(dür); ihtiyar-gencin öğüdü(dür). 

Jas-kerinin közine, keri-jastın tezi. Genç-ihtiyarın gözü(dür); ihtiyar-gencin 

öğüdü(dür). 

Könil kartaymas, köz kartayar. Gönül yaşlanmaz, göz yaşlanır.  

Adam özinen keyingilerdi körip kartayadı. Adamın kendisi sonrakileri görüp yaşlanır. 

Sokır közine senbey, kolımen ustap köredi. Kör gözüne inanmaz, eliyle tutarak görür.  

Sokır közine senbeydi, kolımen köredi. Kör gözüne inanmaz, eliyle tutarak görür. 

Köp jasagan bilmeydi köp körgen biledi. Çok yaşayan bilmez çok gören (~ gezen) 

bilir.  

Köz körüvge toymaydı, kulak estüvge toymaydı. Göz görmeye doymaz, kulak işitmeye 

doymaz. 

Tavda tuvgan kulınnın eki közi tasta bolar; aşarşılıkta tuvgan balanın, eki közi asta 

bolar. Dağda doğan at yavrusunun iki gözü taşta olur; kıtlıkta doğan çocuğun iki gözü 

yemekte olur.    

Aganı körip ini öser, apanı körip sinli öser. Ağabeyini görüp küçük erkek kardeşi 

büyür, ablasını görüp küçük kız kardeşi büyür. 

Agayınga karap bala öser, karagayga karap tal öser. Akrabaya bakıp çocuk büyür, 

çam ağacına bakıp dal büyür.  

Jorganın teri keppes, erkenin köz jası keppes. Rahvan atın teri kurumaz, kahramanın 

gözyaşı kurumaz.  

Közin avırsa, kolındı tıy, işin avırsa tamagın tıy. Gözün ağrırsa elini engelle, için 

ağrırsa boğazını engelle.  

An tappagan atınan köredi, ata almagan mıltıgınan köredi. Yabani hayvanları 

bulamayan atından bilir (görür), vuramayan ise tüfeğinden bilir (görür). 

Bir it körip üredi, bir it erip üredi. Bir köpek görüp havlar, bir köpek (onun) peşinden 

giderek havlar. 
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Jaksı it ölimtigin koymas. Akıllı köpek çaresizliğe düşmez.  

Algıga karap pikir et, artkıga karap şükir et. Geleceğe bakarak düşün, geçmişe 

bakarak şükret. 

Körmegenge kösev tan. Görmeyen (için) maşa hayret verici(dir). 

Körmes, tüyeni de körmes. Görmez, deveyi de görmez.  

Közi sokırdan könili sokır jaman. Körden gönlü kör (daha) kötüdür. 

Közi sokırdan korıkpa, könili sokırdan korık. Körden korkma, gönlü körden kork. 

Körgendi köneden sura, köne bilmese, köp jürgennen sura. Görgülüyü eskiden sor, 

eski bilmezse çok gezenden (~ görenden) sor. 

Köre-köre kösem boldı, söyleye-söyleye şeşen boladı. Göre-göre bilge oldu, söyleye- 

söyleye hatip oldu. 

Köre-köre kösem bolarsın, söyley-söyley şeşen bolarsın. Göre-göre bilge olursun, 

konuşa-konuşa hatip olursun. 

Söyley-söyley şeşen bolar. Köre-köre kösem bolar. Söyleye-söyleye hatip olur. Göre- 

göre bilge olur. 

Jaksı it ölümtigin körsetpeydi. İyi köpek (nasıl) öldüğünü göstermez.  

Özindigi özine, ottay ıstık közine. Kendi kendisine, ateş gibi sıcak gözüne. 

Jaman aşsa körmes, aytsa bolmas. Kötü açsa görmez, söylese olmaz. 

Jaman adamga mal bitse ketpestey körer. Kötü kişiye mal-mülk düşse (malının hep) 

kalıcı olduğunu düşünür. 

Jaman jerge jatsan jaman-jaman tüs körersin. Kötü yere yatarsan kötü-kötü rüyalar 

görürsün. 

Ertengi astı tastama, keşki aska karama! Sabahki yemeği atma, akşamki yemeğe 

bakma! 

Murın bolmasa, eki köz birin biri mukır edi. Burun olmasa, iki göz birbirine 

boynuzsuz idi. 

Kaz şölde jürse de, közi kölde bolar. Kaz çölde yürüse de gözü gölde olur. 

Mergennin közi gana mergen emes, kolı da mergen. Keskin nişancının gözü yalnızca 

keskin değil(dir), eli de keskin(dir).  

Karaganmen köz toymas, esitkenmen kulak toymas. Görmeyle göz doymaz, işitmeyle 

kulak doymaz.  
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Sokır tawıkka beri biyday. Kör tavuğa her şey buğday(dır). 

Jaksını körmek üşin. İyiyi görebilmek için. 

Öz ininde kör tışkan da köregen. Kendi ininde kör farenin de (gözü) görür. 

Bir közin asa karap, bir közin basa karap. Bir gözün yemeğe bakar, bir gözün başa 

bakar. 

Japalak körsen atıp al, jamannan basındı satıp al. Baykuş gördüğünde atarak al, 

kötüden başını (~ huzurunu) satın al. 

Totı kus boyın körip zorlanadı, ayagın körip korlanadı. Papağan boynuna bakıp 

zorlanır, ayağın görünce horlanır. 

Körgensiz degenge kek tutpa, körgeninnen körmegenin köp. Edepsiz diyene intikam 

besleme, gördüğünden görmediğin çok(tur).  

Totıkus jümin körip türlenedi, ayağın körip korlanadı. Papağan tüylerini görüp 

böbürlenir, ayağını görüp aşağılık duygusuna kapılır. 

Kömbenin iyesi ekev, birevi kömgen, birevi körgen. Gömünün sahibi ikidir, biri 

gömen, diğeri gören(dir). 

Barındı közdeme, joktı izdeme. Varlığı gözleme, yokluğu isteme. 

Kaz şölde jürse de közi kölde bolar. Kaz çölde yürüse de gözü gölde olur. 

Esekti sıpasan tüzge karay anıraydı. Eşeği okşarsan dışarıya bakarak anırır. 

Tuvgan jerdin jeri de körikti, eli de süyikti. Vatanın yeri de güzel görünür, insanları da 

sevimli(dir). 

Erdi körsen Kıdır tut, astı körsen kadir tut. Yiğit gördüysen Hz. Hızır bil, aş 

gördüysen hürmet göster.  

Ata körgen ok jonar, ana körgen ton pişer. Babasından gören ok yontar, anasından 

gören kaftan biçer. 

Koy şeldi bolmay, töldi bolmaydı. Koyunun gözüne perde inmeden kuzulu olmaz. 

2. Kazak Türkçesinde Kulak Organ Adıyla Kurulmuş Makallar 

At ayagınan semirer, adam kulagınan semirer. Özi otırgan adam, kelgende orın berer. 

At ayağından büyür, adam kulağından büyür. Kendisi oturan adam, gelene (kişiye) yerini 

verir. 

Kazanşının erki özinde, kaydan kulak şığarsa. Kazancının isteği kendinde, nereden 

kulak çıkarsa. 
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Söz atası kulak, jol atası tuyak, suv atası bulak. Söz atası kulak(tır), yolun başı 

çocuk(tur), suyun atası kaynak(tır).    

Kelinim sagan aytam, kızım sen tında. Gelinim sana söylüyorum, kızım sen dinle. 

Kızım sagan aytam, kelinim sen tında. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle. 

Kızımnın kulakına altın sırga. Kızımın kulağında altın küpe.   

Köp tında az söyle. Çok dinle, az söyle. 

İt–adamnın kulagı. İt-adamın kulağı(dır).  

Auvıl itinin kuyrugı kaykı. Köy köpeğinin kuyruğu yukarı (dadır). 

Aş kulaktan, tıyış kulak. Aç kulaktan, engel kulak.  

Kulak esitigendi, köz körer. Kulağın işittiğini, göz görür. 

Kulak esitpez, esitse keşikpez. Kulak işitmez, işitirse gecikmez. 

Ak Edildin özi bolmasakta, bulagımız, akıldı bastın özi bolmasakta kulagımız. Ak 

Edilin kendisi olmasak da kaynağıyız. Akıllı başın kendisi olmasak da kulağıyız. 

Eki katın algannın, kulagı tınbas. Esekke mingennin ayagı tınbas. İki kadın alanın, 

kulağı sakinleşmez. Eşeğe binenin (de) ayağı sakinleşmez.   

El kulagı elüv. Halkın kulağı elli(dir). 

Kulan kudukka kulasa kulagında kurbaga oynar. At kuyuya düşerse kulağında 

kurbağa oynar. 

Jer astınan jik şıktı, eki kulagı tik şıktı. Yer altından çıktı, iki kulağı düz çıktı. 

Adam kulaktan azadı, könilden semiredi. Adam kulaktan azar, gönülden kibirlenir. 

Baska kelgen peleden, bastan kulak sadaga. Başa gelen beladan, baştan kulak 

sadaka(dır).  

Dos jılata aytar, düspan küldire aytar. Dost yumuşak söyler, düşman sert söyler.  

Bet körse, jüz uyaladı. Kötü görse, yüz utanır.  

Estigen kulakta jazık jok. İşiten kulakta suç yok(tur). 

Tırnadan biy koysan, kulaktan "tırıw" ketpes. Turnadan kadı seçersen, kulaktan 

çınlama gitmez. 

Akpa kulakka aytsan, agıp keter, kuyma kulakka aytsan, kuyıp alar. Vurdumduymaza 

söylersen unutabilir; ama kulağı deliğe söylersen asla unutmaz. 

Savsagı uzın-biyşi bolar, kulagı ülken-küyşi bolar. Parmağı uzun(kişi) dansçı olur, 

kulağı iyi (olan) (kişi) müzisyen olur.  
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Koja kulaktas, molda sabaktas. Hoca kulak arkadaşı(dır), molla sınıf arkadaşı(dır). 

Esek özin atka balaydı da, atten dep kulağına karaydı. Eşek kendini aç sanarak keşke 

diyerek kulağına bakar.    

Aş tamagım, tıyış kulagım. Aş damağım(dır), engel kulağım(dır).  

Karaganmen köz toymas, esitkenmen kulak toymas. Görmeyle göz doymaz, işitmeyle 

kulak doymaz.  

Tokal eşki müyiz suraymın dep, kulagınan ayrılıptı. Boynuzsuz keçi boynuz 

isteyeceğim derken, kulağından olmuş. 

Sınıkka sıltav, kulaksızga mılkav. Kırılana mazeret (bulmak), kulaksıza dilsiz 

(bulmak). 

3. Kazak Türkçeside Burun Organ Adıyla Kurulmuş Makallar 

At erindi keler. Er murındı keler. At dudaklı olur, er burunlu olur. 

Sıpayı sırın jasırmas, puşık murın jasırmas. Betine keler uyatın, özi bilip juvsa iygi. 

Kibar sırrını saklamaz, küçük burunlu burnunu saklamaz. Yüzüne gelir ayıbın, kendi bilip 

soluklansa iyi. 

Murın bolmasa, eki köz birin biri mukır edi. Burun olmasa, iki göz birbirine 

boynuzsuz idi. 

Mekre balıktın tumsıgı, taska tiymey kaytpaydı. Mersin balığının burnu, taşa değmeden 

(~ inadından) vazgeçmez. 

Berike balık tumsugı taska tiymey kaytpaydı. Balığın burnu taşa değmeden gitmez. 

4. Kazak Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinde Atasözleri Arasında Anlam ve 

Yapı Bakımından Ortaklıklar 

Kazak Türkçesi konuşurlarının uzun süre göçebe olarak yaşamışlığı, yaşanan siyasi, 

sosyal ve kültürel süreçler ve buna bağlı olarak bu lehçenin başta Rusça (Atmaca, 2012: 275-

298; Süleymenova, 1965: 58-91) olmak üzere Moğolca (Kaliyev ve diğ. 1997: 28), Arapça, 

Farsça (Kaliyev ve diğ. 1991: 92; Balakayev, Sızdıkova, Janpeyisov, 1968: 9-96) ve Çince 

(Öztürk, 2002: 185-186) gibi dillerden etkilenmiş olmasına rağmen Türkiye Türkçesi 

atasözleriyle mukayese edildiğinde yapı ve anlam bakımından ortaklık/ların azımsanmayacak 

ölçüde olduğu görülür. “Demek ki ortak bir dili kullanan insanlar, tarihî dönemlerden 

itibaren farklı coğrafyalarda yaşasalar da, ortak kavramlar çerçevesinde ortak bir duyuş tarzıyla 

düşüncelerini, fikirlerini ve tecrübelerini dile aktarmaktadırlar” (İlhan, 2007: 762). Bu 
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bağlamda Türk dilinin lehçelerinde göz ~ köz, burun ~ murun, kulak ~ kulgak gibi 

kelimelerdeki fonetik açıdan bazı farklılıklar olmasına karşılık bu kelimelerin anlam 

çerçevesine bakıldığında kavram ve kavram alanlarının (İlhan, 2007: 762) veya semantik 

alanlarının ortak olduğu söylenebilir.  

Her iki lehçede de anlam bakımından ortak olan makalların bazıları şöyledir14:  

Köp jasagan bilmeydi, köp körgen biledi “çok yaşayan bilmez, çok gören (~ gezen) 

bilir” makalı, Türkiye Türkçesinde; “çok yaşayan (~ okuyan) bilmez, çok gezen bilir”. 

Köp söylegen, köpten ayrılar “çok konuşan, çok kaybeder” makalı, Türkiye 

Türkçesinde; “çok bilen (~ söyleyen) çok yanılır”. 

Karga karganın közin şokımaz “karga karganın gözünü çıkarmaz (~ oymaz)” makalı, 

Türkiye Türkçesinde “karga karganın gözünü oymaz”. 

Sünginin jarası biter, til jarası bitpes “süngünün yarası geçer, dil yarası geçmez” 

makalı, Türkiye Türkçesinde; “bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez”. 

Közden ketse, könilden ketedi “gözden gitse, gönülden gider” makalı, Türkiye 

Türkçesinde “göz görmeyince gönül katlanır ve gözden ırak (~ uzak) olan gönülden de ırak (~ 

uzak) olur”. 

 Adam söyleskenşe, jılkı kineskenşe “insan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa” 

makalı, Türkiye Türkçesinde “insan konuşa konuşa (~ söyleşe söyleşe), hayvan koklaşa 

koklaşa (anlaşır)”. 

Tilevşinin bir beti kara, bermevşinin eki beti kara “isteyenin bir yüzü kara, 

vermeyenin iki yüzü kara” makalı, Türkiye Türkçesinde “isteyenin bir yüzü kara vermeyenin 

iki yüzü (kara)”. 

Ayanşak közge şöp tüsedi “sakınan göze çöp batar” makalı, Türkiye Türkçesinde 

“sakınılan (~ esirgenen) göze çöp batar”. 

Ötirik söz-janga kas. Ötkir pışak-kınga kas “yalan söz-cana zarar keskin bıçak-kınına 

zarar” makalı, Türkiye Türkçesinde “keskin sirke kabına (~ küpüne) zarar”. 

Dos dep sınamay sırındı aytpa dostın da dost bar “sırrını açma dostuna, dostunun 

dostu vardır, (senin sırrını) o da söyler dostuna” makalı, Türkiye Türkçesinde “sırrını açma 

                                                           

(14) Bu konuda yapılan araştırmalara göre Türk dilinin aynı grupta yer alan lehçelerinin atasözleri arasında “yapı 
ve anlam bakımından ortaklıkların daha fazla, birbirinden farklı ve ters anlamda olan atasözlerinin ise sınırlı 
sayıda olduğu” tespit edilmiştir (detaylı bilgi için bkz. Nesrin Sis,“Türkmen Atasözleri Üzerine Karşılaştırmalı 
Bir Çalışma” Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Journal of Turkish World Studies, Cilt: V, Sayı 2, SaJ1a: 2005, 
s. 257-266.  
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dostuna (dostunun dostu vardır) o da söyler dostuna” veya “sırrını (~ sırrını açma) dostuna, (~ 

dostunun dostu vardır) o da söyler dostuna”. 

Anasını körip kızını al, ayagın körip asın al “anasına bak kızını al, kenarına bak bezini 

al” makalı, Türkiye Türkçesinde “anasına bak kızını al, kenarına (~ kıyısına ~ tarağına) bak 

bezini al”. 

Jılı-jılı söylesen, jılan innen şıgadı “güzel-güzel söylersen, yılan yuvasından çıkar” 

makalı, Türkiye Türkçesinde “tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır” veya “acı (~ kötü) söz insanı 

(~ adamı) dininden çıkarır” veya “tatlı söz can azığı, acı söz baş kazığı”. 

Köp tında, az söyle. Akıl avızdan, merey közden “çok dinle, az söyle akıl ağızdan, 

itibar közden”; köp söz-kömir, az söz-altın “çok söz kömür, az söz-altın” makalları, Türkiye 

Türkçesinde; “söz gümüşse sükût altındır”. 

Özi toysa da, közi toymaydı “kendisi doysa da, gözü doymaydı” makalı, Türkiye 

Türkçesinde; “açın karnı doyar gözü doymaz”.  

Dos jılata aytar, düspan küldire aytar “dost yumuşak söyler, düşman sert söyler” 

makalı, Türkiye Türkçesinde; “dost başa bakar, düşman ayağa bakar”. 

Sonuç 

Bu makalede fonetik, morfolojik ve anlam bakımından bazen benzerlikler, bazen de 

farklılıklar gösteren Kazak Türklerinin içerik bakımından çok zengin olan makalları üzerinde 

durulmuştur.  

Türk dili, tarih boyunca çok geniş bir sahaya yayılmış, coğrafî, sosyal, kültürel şartlar 

ve özellikle de politik sebeplerden dolayı kendi kolları arasında ses, şekil ve cümle bilgisi 

bakımından bazı farklılıklar göstermiştir. Türk dilinin Güney-Batı (~ Oğuz) grubuna giren 

Türkiye Türkçesi ve Kuzey-Batı (~ Kıpçak) grubuna giren Kazak Türkçesi arasındaki 

“ayrılıkların büyük bir bölümünü ses farklılıkları meydana getirmektedir” (Tamir, 322). 

Dolayısıyla iki lehçede ortak olan çok sayıdaki kelimeyi birbirinden uzaklaştıran bu ses 

farklılıkları mukayese edilerek öğrenildiği takdirde Türkiye Türkleri için Kazak Türkçesini, 

Kazak Türkleri için de Türkiye Türkçesini öğrenmek ve anlamak büyük ölçüde 

kolaylaşacaktır.  

S. Begalin’in Kazaktın Makal-Metelderi (1950) ve Ö. Turmanjanov’un Kazak Makal-

Metelderi (1997) adlı kitaplarının taranması neticesinde Kazak Türkçesinde “göz” organ 

adıyla ilgili 182, “kulak” organ adıyla ilgili 31, “burun” organ adıyla ilgili 5 ve toplamda bu 
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DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE HALKI KİN VE 

 DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇU 

 

Ayşen SEYMEN ÇAKAR∗∗∗∗ 

 ÖZ 

Anayasamızda düşünce özgürlüğü mutlak olarak tanınmış iken; düşünceyi açıklama 
özgürlüğü sınırlanmıştır. Teknolojinin ilerlemesi, kültür farklılıklarının azalmasına yol 
açarken; bazen de bu farklılıkların ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Türk Ceza 
Kanununda sayılan bazı suçlar ırksal, dinsel, etnik, siyasal, cinsel vs. farklılıklar sebebiyle 
işlenebilir. Türk Ceza Kanununda sayılan bu tür suçlardan bir tanesi de halkı kin ve 
düşmanlığa tahrik suçudur. Bu suç, Türk Ceza Kanununun 216. maddesinde düzenlenmiştir. 
Bu suç, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılıkları sebebiyle işlenebilmektedir ve 
suçun oluşması için ayrıca kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya 
çıkması gerekmektedir. 

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Düşünce özgürlüğü, ifade hürriyeti, nefret suçları, halkı 
kin ve düşmanlığa tahrik suçu 

 

WITHIN THE FRAMEWORK OF FREEDOM OF THOUGHT CRIME OF  

     INCITEMENT TO HATRED AND HOSTILITY 

ABSTRACT 

While freedom of thought is recognized as an absolute, freedom of expression is limited in the 
constitution. The advancement of technology led to a reduction of cultural differences 
sometimes lead to these differences come to the fore. Some crimes listed in the Turkish Penal 
Code can be processed due to differences like racial, religious, ethnic, political and sexual. 
Also one of the this kind of crimes listed in the Turkish Penal Code is crime of incitement to 
hatred and hostility. This crime is in the 216. article of the Turkish Penal Code. This crime 
can be processed due to differences like social class, race, religion, sect or region and for the 
crime also a clear and imminent danger to public safety must occur. 
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GİRİŞ 
 
Düşünce özgürlüğü, Anayasamız tarafından mutlak olarak tanınmış ve korunmuş bir 

temel hak ve özgürlük türüdür. Anayasamız, düşünceyi açıklama özgürlüğüne, düşünce 

özgürlüğünden ayrı bir maddede yer vermiş ve düşünce özgürlüğünü mutlak olarak tanımış 

iken; düşünceyi açıklama özgürlüğüne sınırlı bir şekilde yer vermiştir. Düşünce, şüphesiz, 

insanın sırf insan olmasından kaynaklanan, varlığının bir kanıtı olan, insanı iradi bir varlık 

haline getiren, en temel insan haklarından bir tanesidir. Fakat diğer hak ve özgürlükler gibi 

düşünce özgürlüğü veya bu düşünceyi açıklama özgürlüğü de sınırsız değildir. Aslında tüm 

hak ve özgürlüklerin bir sınırı vardır. Önemli olan bu sınırın sınırlarını tespit edebilmektir. Bu 

sınırlamanın sınırlarını tespit etme yetki ve görevi ise milletin temsilcilerine aittir, yani 

sınırlama ancak kanunla yapılabilir. Anayasamız 10. maddesinde eşitlik ilkesine yer vermiştir. 

Bu ilke ayrıca pek çok uluslararası sözleşmede ve yabancı anayasalarda da yer bulmuştur. 

Eşitlik ilkesinden çıkan bir sonuç vardır ki; o da ayrımcılık yasağıdır. Ayrımcılık yasağı da 

bugün için pek çok uluslararası sözleşmede ve anayasalarda ifade bulmuş ve üzerinde ciddi 

çalışmalar yapılan bir konudur. Teknolojinin oldukça ilerlediği ve artık insanların birbiriyle 

olan iletişim imkanlarının iyice arttığı günümüzde, farklı ülkelerdeki faaliyet, eylem ve 

söylemler daha yakından ve sıcağı sıcağına gözlemlenebilmektedir. Bu imkanlar, toplumların 

birbirlerinden etkilenmelerine, bireylerin farklı kültürleri tanımalarına ve kültür 

farklılıklarının bir ölçüde azalmasına yol açarken; bazı durumlarda da bu farklılıkların daha 

da ön plana çıkmasına, ırkçı, dinsel, etnik vs. nefretin gelişmesine ve kolayca yayılabilmesine 

imkan sağlamaktadır. Nefret söylemlerinin arttığı ve daha çabuk yayılabildiği günümüzde, 

nefret ve hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık sebebiyle belli kişi veya gruplara karşı girişilen suç 

niteliğinde eylemleri önleyebilmek için oldukça önemli çalışmalar yapılmakla birlikte; nefret 

suçları hala tam olarak tanınıp kanuni düzenlemelere kavuşabilmiş değildir. İki dünya savaşı 

yaşamış olan Avrupa, bu savaşlardan almış olduğu derslerin sonucu nefret suçlarına ve 

ayrımcılık konusuna ciddi bir yaklaşım göstermektedir. Özellikle AGİT, her yıl nefret suçları 

ile ilgili raporlar düzenlemekte ve üye ülkelerdeki nefret suçlarına yaklaşım, suç oranı, 

mevcut düzenlemeler, çalışmalar vs. incelenmektedir. Bazı ülkeler nefret suçlarına 

kanunlarında ayrıca yer verirken; bazıları da, suçların nefret saikiyle işlenmesini ağırlatıcı 

sebep olarak düzenlemektedir ki; genel uygulama bu yöndedir. Türkiye’de ise henüz nefret 

suçları yasalaşmamış yani pozitif düzenlemeye kavuşmamıştır. Fakat Türk Ceza Kanununda 
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sayılan bazı suçların ırksal, dinsel, etnik, siyasal, cinsel vs. farklılıklar gözetilerek 

işlenebileceği belirtilmiş yani bu suçlar için özel kast yani ayrımcılık kastı aranmıştır. Fakat 

bunun dışında nefret saiki, bu suçlar için ağırlatıcı sebep vs. olarak öngörülmemiştir. Türk 

Ceza Kanununda nefret suçları kapsamında değerlendirilebilecek olan suçlardan bir tanesi de 

halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçudur. Bu suç, Türk Ceza Kanununun 216. maddesinde 

düzenlenmiştir. 216. madde metnine göre bu suç, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya 

bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin, diğer bir kesimi aleyhine kin ve 

düşmanlığa alenen tahrik edilmesi biçiminde işlenebilmektedir ve suçun oluşması için ayrıca 

kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması gerekmektedir. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, düşünce özgürlüğü veya düşünceyi açıklama özgürlüğü bu 

özgürlüğün bir suç aracı olarak kullanılmasına imkan vermemektedir. Anayasamız da bu 

hususa 14. maddesinde açıkça yer vermiştir. Yani tüm temel hak ve özgürlükler amaçları 

doğrultusunda kullanılabilirler ve bir hak ve özgürlüğün açıkça kötüye kullanılmasını hukuk 

düzeni korumaz. Dolayısıyla düşünce özgürlüğü dahil hiçbir temel hak ve özgürlük amacı 

dışında, bir suç aracı olarak kullanılamayacaktır. Düşünceyi açıklama özgürlüğünün, 

ayrımcılık ve hoşgörüsüzlüğe dayanan nefret söylemine bir siper olarak kullanılması mümkün 

değildir. Bu sebeple temel hak ve özgürlükler arasındaki dengenin iyi kavranması 

gerekmektedir. Şu husus da unutulmamalıdır ki; temel hak ve özgürlükler, kişinin topluma ve 

ailesine karşı olan ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.  

1. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ 

Düşünce, Türk Dil Kurumunun Büyük Türkçe Sözlük’ünde, “uzay ve zamanın 

ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnız ruhen algılanabilen 

asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea” şeklinde tanımlanmıştır (http://tdkterim.gov.tr 

12.04.2012). Düşünce, Felsefe Terimleri Sözlüğü’nde ise “düşünmenin ürünü olan, düşünülen 

içerik; bu içerik düşünme ediminden çözülebilir ve örneğin yazılı olarak saptanabilir yada bir 

başkasına aktarılabilir” şeklinde ifade edilmiştir (http://tdkterim.gov.tr 12/04/2012). İkinci 

tanımda düşünce, ifadeyi yani dışavurumu da kapsar şekilde tanımlanmıştır. Düşünmek iradi 

bir harekettir, tarih boyunca pek çok düşünür iradenin özgür olup olmadığı konusunda görüş 

beyan etmiş ve bunu yaparken de iradeyi bazen akıl ile bazen tanrı ile ve bazen de “düşünme 

kabiliyeti” ile ilişkilendirmişlerdir. Örneğin ilk çağ düşünürlerinden Aristo, bitkisel, 

hayvansal ve insani olmak üzere üç türlü ruhun varlığı üzerinde durmuş, insani ruhun ayırıcı 
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özelliğinin idrak ve düşünme kabiliyeti olduğunu açıklamıştır (Güriz,1966:647). Yeni Çağ 

düşünürlerinden olan Descartes da insanın doğuştan irade hürriyetine sahip olduğunu, varlığın 

kanıtının düşünce olduğunu ifade etmiştir (Güriz,1966:660). “Düşünce” kelimesinin, 

“düşüncenin açıklanması” edimini de kapsayıp kapsamadığı konusunda doktrinde fikir 

ayrılıkları vardır. Gören’e göre (2001:106 ve 1999:421), 25. maddede yer alan düşünce ve 

kanaat hürriyeti kuralının Anayasada yer almasına gerek yoktur. Çünkü dışa vurmadığı sürece 

düşüncelerinden dolayı kişinin suçlanamaması zaten doğal bir durumdur. Tanör’e göre ise 

(1979:83-84), düşünce özgürlüğünün bir anlam taşıyabilmesi, düşüncelerin başkalarına 

iletilebilmesine bağlıdır. Bu özgürlüğü, düşünme özgürlüğü ve açıklama özgürlüğü diye ikiye 

bölmek, birincisinin sınırsız ikincisinin sınırlı olduğunu ileri sürmek aslında ‘düşünce 

özgürlüğü yoktur’ demenin dolambaçlı bir şekilde söylenmiş biçiminden başka bir şey 

değildir. Açıklama özgürlüğü de düşünme özgürlüğü kadar serbest tutulmadıktan sonra, 

düşünce özgürlüğü hiçbir anlam taşımaz. Gözler’ e göre (2011a: 150), anayasada düşünceyi 

açıklama ve yayma hürriyeti ayrıca düzenlendiğine göre, düşünce ve kanaat hürriyetinin 

mutlak olarak tanınmasında kamu düzeni bakımından bir zarar olmayacaktır. Saf düşünce 

suçu haliyle olamaz. Düşünce ve kanaat tamamıyla kişinin zihninde cereyan eden psişik bir 

vakıadır. Dış dünyaya yansımayan, yani hareket oluşturmayan bir şeyin cezalandırılması da 

mümkün değildir. Tanilli’ye göre (1988:196-197), düşünce özgürlüğü terimi çok kez, söz, 

basın ve benzer özgürlükleri içeren bir anlamda kullanılabilir. Bu da pek doğaldır. Çünkü 

düşünce özgürlüğünün bir anlam taşıyabilmesi, düşüncelerin başkalarına iletilebilmesine 

bağlıdır. Gökçen’e göre (2001:218-219), düşünce özgürlüğü denilince, düşüncenin oluşumuna 

imkan veren haber alma ve öğrenme özgürlüğü, bu özgürlüğün sağlandığı ortamda oluşan 

düşünce ve kanaatlerden kınanamamayı ifade eden kanaat özgürlüğü ve bu suretle sahip 

olunan düşüncenin açıklanması, yayılması özgürlüğünü birlikte anlamak gerekmektedir. Bu 

üç husus aynı zamanda düşünce özgürlüğünün temel unsurları olarak kabul edilir. Aydın’a 

göre (2011:27), Türkiye’de zaman zaman dile gelen ‘kişinin beyninin içini 

okuyamayacağımıza göre düşünce özgürlüğünden kasıt ifade özgürlüğüdür’ gibi basitleştirici 

bir anlayış kabul edilemez ve düşünce özgürlüğü ile onun ifadesi arasında kesin bir ayrıma 

gidilmelidir. 

Anayasamız düşünce ve kanaat özgürlüğü ile düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini 

ayrı ayrı düzenlemiştir. Anayasa koyucu bu iki kavramın birbirinden farklı kavramlar olduğu 
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ve birinin diğerini kapsamadığı yönündeki doktrin ile uygun görüştedir denilebilir. Düşünce 

özgürlüğü, anayasamızın 25. maddesinde tanınmış ve korunmuştur. Anayasamız, düşünce 

hürriyeti ile düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini ayrı maddelerde düzenlemiştir. 

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti 26. maddede belirtilen sınırlarla tanınmıştır.  

Doğal haklardan kabul edilen ifade hürriyeti, çoğulcu demokrasilerde, vazgeçilemez 

ve devredilemez bir niteliğe sahiptir. Öğretide değişik tanımlara rastlanmakla birlikte, genel 

bir kabulle ifade/düşünce hürriyeti, insanın özgürce fikirler edinebilme, edindiği fikir ve 

kanaatlerinden dolayı kınanmama, bunları meşru yöntemlerle dışa vurabilme imkân ve 

özgürlüğüdür. Demokrasinin "olmazsa olmaz şartı" olan ifade hürriyeti, birçok hak ve 

özgürlüğün temeli, kişisel ve toplumsal gelişmenin de kaynağıdır ( Yargıtay Ceza Genel 

Kurulu, 11/07/2006 Tarih, 2006/9-169 E., 2006/184 K. Sinerji Mevzuat-İçtihat Programı 

01/05/2012). 

Düşünceyi açıklama hürriyetinin düşünce hürriyeti içerisinde değerlendirilip 

değerlendirilemeyeceği ve dolayısıyla düşünce hürriyetinin korumasından yararlanıp 

yararlanmayacağı konusundaki asıl sorun, bu hürriyetin sınırlandırılabilir olup olmadığı ile 

ilgilidir. Anayasanın 13. maddesine göre bir temel hak ve özgürlüğün sınırlandırılabilmesi 

için, sınırlamanın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere dayanıyor 

olması gerekir. Anayasanın 25. maddesinde ise bu tür bir sebep öngörülmemiştir. Dolayısıyla 

düşünce özgürlüğü anayasa tarafından mutlak şekilde tanınmış ve korunmuştur. Düşünceyi 

açıklama ve yayma özgürlüğü ise bizzat Anayasa ile sınırlanmıştır. Sınırlama sebepleri; milli 

güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve 

milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, 

devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya 

haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması 

veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi sebepleri olarak sayılmıştır. 

Gözler’in (2011b:264) ifade ettiği gibi “açıklık durumunda yorum yapılmaz”. Anayasa 26. 

maddesinde, açıkça, düşünceyi açıklama hürriyetinin sınırlarını belirtmiştir. Artık bu açıklık 

karşısında hukuk sistemimizde düşünceyi açıklama özgürlüğünün sınırsız bir şekilde kabul 

edildiği savunulamaz. Yargıtay da birçok kararında bu hususu vurgulamıştır ( Yargıtay Ceza 

Genal Kurulu 29/04/2008 Tarih ve 2007/8-244 E., 2008/92 K.,  Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 

15/03/2005 Tarih ve 2004/8-201 E., 2005/30 K., Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 23/11/2004 
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Tarih, 2004/8-130 E., 2004/206 K.,  Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 18/10/1996, 1996/11624 E., 

1996/12797 K. Sinerji Mevzuat-İçtihat Programı (01/05/2012)). 

Anayasamız 14. maddesinde temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması 

kuralını düzenlemiştir. Bu kural temel hak ve hürriyetler için bir genel sınırlama sebebi 

değildir. Zaten temel hak ve hürriyetler için genel sınırlama sebepleri Anayasamızda 2001 

yılında yapılan değişiklikler ile kaldırılmıştır. Anayasanın 14. maddesi açıklayıcı bir maddedir. 

Şöyle ki; temel hak ve hürriyetler normal olarak amaçları doğrultusunda kullanılmalıdır. Bir 

temel hak ve hürriyetin, amacı dışında örneğin bir suç aracı olarak kullanılmasını hukuk 

düzeni elbetteki korumaz. Anayasanın 14. maddesinde de bu açıklama yani temel hak ve 

hürriyetlerin hukuka aykırı olarak kullanılmasının mümkün olmadığı kuralı yer almıştır. 

Gözler’in (2011a:122) ifade ettiği gibi bu kuralın ayrıca ve açıkça Anayasada yer almasına 

gerek yoktur, çünkü bu kural, eşyanın doğası gereği var olan bir kuraldır. Hakyemez’e göre 

( 2002:33), Anayasanın 14. maddesindeki düzenlemeler düşünce özgürlüğünün objektif 

sınırlarıyla ilgilidir, hüküm, düşünce özgürlüğünün norm alanını daraltan bir özelliğe de 

sahiptir. 

 Bu açıklamalardan sonra düşünce özgürlüğü ile ilgili bazı uluslararası belgelerde ve 

karşılaştırmalı hukukta bu hürriyetin nasıl düzenlendiğine kısa bir vurgu yapacağız. Düşünce 

ve ifade hürriyeti İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 18. ve 19. maddelerinde 

düzenlenmiştir. 18. maddede fikir ve kanaat hürriyetinden, din ve vicdan hürriyeti ile birlikte 

bahsedilmiş; 19. maddede ise fikir ve ifade hürriyeti tanınmış ve korunmuştur. İnsan Hakları 

Evrensel Bildirgesinin 19. maddesinde fikir hürriyeti ile ifade hürriyeti arasında herhangi bir 

fark gözetilmemiş, ikisi de aynı şekilde tanınmış ve korunmuştur. Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi, 9. maddesinde düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü, 10. maddesinde ise ifade 

özgürlüğünü düzenlemiştir. Her iki maddede de sınırlama sebeplerine yer verilmiştir. Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. maddesinde düşünce ve kanaat özgürlüğü tanındıktan sonra, 

düşünce özgürlüğünün, düşünceyi açıklama özgürlüğünü de bünyesinde barındırdığı kabul 

edilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında din ve kanıları açıklama özgürlüğünün sınırsız olmadığı 

ve kamu güvenliği, kamu düzeni, genel ahlak, genel sağlık, başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması amaçları ile sınırlandırılabileceği açıklanmıştır. Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesinde ifade hürriyeti, düşünce özgürlüğünden başka, resmi makamlar 

karışmaksızın ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın, haber yada düşünce almak yada 
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vermek özgürlüğünü kapsamak üzere maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sınırlarla, ayrıca 

tanınmıştır.  

Amerika Birleşik Devletleri Anayasasının birinci ek maddesi düşünce özgürlüğü ile 

ilgilidir: Kongre, bir dinin kurumsallaşması ile ilgili, yada özgür ifadeden yararlanılmasını 

yasaklayan; yada ifade, yada basın özgürlüğünü; yada kişilerin barışçı biçimde toplanma veya 

hükümete şikayetlere çözüm bulunması için dilekçe verme hakkını kısıtlayan hiçbir yasa 

çıkaramaz (Aydın,2011:28). Amerikan Yüksek Mahkemesi, önüne gelen bazı davalarda nefret 

suçunu düzenleyen kanunların anayasaya uygun olup olmadığını incelemiştir. 

  R.A.V. v. ST. PAUL 505 U.S. 377 (1992), Görüşülme Tarihi: 4 Aralık 1991, Karar 

Tarihi: 22 Haziran 1992 (Arslan,2003:338): 

“Zenci bir ailenin bahçesinde, sebepsiz yere haç yakması üzerine, davalı R.A.V., 

insanlar arasında ırk, renk, soy, din veya cinsiyete dayalı öfke, tedirginlik veya pişmanlık 

duygusu uyandırdığı bilinen bir sembolün teşhirini yasaklayan St. Paul Minnesota Eyaleti 

Önyargılı Tahrik Suçuna İlişkin Kanuna göre yargılandı. Duruşmayı yürüten mahkeme bu 

ithamı, bu suçları düzenleyen yargı kapsamını çok geniş ve son derece konu bağımlı olması 

gerekçesiyle reddetti. Fakat Eyalet Yüksek Mahkemesi bu kararı iade etti. Mahkeme, haddini 

aşan bu iddiayı, daha önce bu mahkemenin verdiği kararlarda açıkça ifadesini bulan ‘kişilerde 

öfke, tedirginlik veya pişmanlık uyandıran’ davranışlar kapsamında değerlendirerek reddetti. 

Mahkeme, kararını Birinci Değişikliği ‘sözlü saldırı’ ile sınırlayan New Hampshire 

Eyaleti’nin taraf olduğu Chaplinsky davasına dayandırdı. Yüksek Mahkeme, toplumu, kamu 

güvenliği ve düzenine önyargı sonucu yapılan saldırılara karşı koruma gayesiyle,  hükümetin 

zorlayıcı tedbirler getirmesi amacına yönelik düzenlendiği gerekçesiyle, bu düzenlemenin son 

derece konu bağımlı olmadığı sonucuna vardı. Dava konusu kanunun, Anayasanın Birinci 

Değişikliğine aykırı ve geçersiz olduğu sonucuna varılarak karar bozuldu”. 

Virginia v. Black 538 U.S. (2003), Görüşülme Tarihi: 11 Aralık 2002, Karar Tarihi: 7 

Nisan 2003 (Arslan,2003:524): 

“Davalılar ‘herhangi bir kimsenin…bir başka kimseyi veya grubu yıldırma gayesi ile 

herhangi bir kişinin mülkünde, otobanda veya kamuya açık alanda haç yakmasını’ ağır bir suç 

olarak kabul eden ve bu ‘yakma eylemini bir kişi veya grubu yıldırma niyetinin çok açık bir 

delili’ olarak niteleyen Virginia kanunlarını ihlalden ayrı ayrı mahkum edildiler. Davalı 

Black’in Birinci Değişikliğin açıkladığı sebepleri dayanak göstererek dava jürisinin haç 
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yakmanın tek başına bile yeterli sebep oluşturduğu ve bundan aranılan ‘yıldırma niyetinin’ 

kolaylıkla çıkarılabileceği şeklindeki kararına itiraz ettiğinde, dava savcısı, davanın ruhuna 

uygun uygulamanın doğrudan Virginia Modeli Uygulamalardan alındığını beyan ederek 

cevap vermiştir. Davalı O’Mara, kanunu ihlal suçlamalarını kabul etmiş, ancak bu kararın 

hukuka uyarlığını sorgulama hakkını saklı tutmuştur. Davalı Elliott’ın duruşmasında yargıç, 

jüriye, Eyaletin neyi ispatlaması gerektiğini dikkate almaları konusunda uyarıda bulunmuş, 

ancak ne ‘yıldırma’ kelimesinin ne anlama geldiği, nede kanunun öngördüğü aksi ispat 

edilinceye kadar geçerli delil koşulunun ne olduğu konusunda bir uyarıda bulunmuştur. 

Virginia Yüksek Mahkemesi, bu üç davayı birleştirerek, haç yakmayla ilgili kanunun 

Anayasaya aykırı olduğuna karar vermiştir. Mahkeme, kanunun analitik olarak bakıldığında 

R.A.V. v. St. Paul 505 U.S. 377 davasında anayasaya aykırı bulunan kanundan farksız 

olduğunu; yalnızca özel mesaj içeren haç yakmayı seçtiğinden dolayı kanunun konu/içerik ve 

görüş açısından ayrımcı olduğunu; eldeki bulguların, kanuna dayanılarak yapılan 

kovuşturmaların ifade özgürlüğünü sınırlama olasılığının yüksekliği dikkate alındığında, 

kanunu aşırı derecede geniş yorumlamaya müsait hale getirdiğini belirtmiştir. Karar kısmen 

onaylanmış, bazı kısımları bozularak iade edilmiştir”.  

Düşünce ve ifade özgürlüklerine aynı madde içerisinde yer veren birçok anayasa 

vardır. Bu anayasalar, düşünce ve ifade hürriyetleri arasında bir ayrım yapmaksızın bu 

hürriyetleri aynı madde içerisinde düzenlemiş ve bu iki hürriyet için de aynı sınırlama 

sebeplerini benimsemişlerdir. Örneğin, Azerbaycan Cumhuriyeti, Belarus Cumhuriyeti, 

Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti Anayasaları, Rusya Federasyonu Anayasası, 

Ukrayna Cumhuriyeti Anayasaları (Eren ve Aleskerli, 2005:1-712). 

Diğer bazı anayasalarda ise bazen sadece düşünce hürriyetine, bazen de sadece ifade 

hürriyetine yer verilmiştir. Örneğin Kazakistan Cumhuriyeti, Tacikistan Cumhuriyeti, 

Türkmenistan Cumhuriyeti Anayasalarında ifade hürriyeti, düşünce hürriyetini de kapsar 

şekilde tanınmıştır (Eren ve Aleskerli, 2005:1-712). 

Bazı anayasalarda ise düşünce özgürlüğü ile ifade özgürlüğü ayrı maddelerde 

düzenlenmiş ve düşünce özgürlüğü sınırsız şekilde tanınırken, ifade özgürlüğü bazı 

sınırlamalarla kabul edilmiştir.  Örneğin Estonya Anayasası bu iki hürriyeti ayrı maddelerde 

düzenlemiş ve ifade hürriyetini sınırlandıran sebepleri saymıştır. Letonya Anayasası da bu iki 

hürriyeti farklı maddelerde düzenlemiş ve iki hürriyet için de madde metninde bir sınırlama 
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sebebi saymamıştır. Fakat Letonya Anayasasının 116. maddesi temel hak ve özgürlüklerle 

ilgili sınırlama maddesidir. Burada, sınırlanan maddeler, madde numaraları ile ve sınırlama 

sebepleri ile birlikte ifade edilmiştir. 116. madde gereğince sınırlanan bir hürriyet de ifade 

hürriyetidir, düşünce hürriyeti sınırlanan maddeler arasında yoktur.Litvanya Anayasası bu iki 

hürriyete aynı maddenin değişik fıkralarında yer vermiştir. Litvanya Anayasasında açıkça 

düşünce özgürlüğünün sınırlandırılamaz, ifade hürriyetinin ise madde metninde belirtilen 

sebeplerle sınırlanabilir olduğu kabul edilmiştir (Eren ve Aleskerli,2005:1-712). 

2. NEFRET SÖYLEMİ 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi gerek bizim anayasamızda gerekse Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi ve bazı yabancı anayasalarda ifade hürriyeti sınırlı bir şekilde tanınmıştır. 

Demokratik bir hukuk devletinde kişinin düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi mutlaka çok 

önemlidir, fakat bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını da hukuk düzeni hiçbir zaman 

korumaz, dolayısıyla ifade özgürlüğü ile başka bir takım hak ve özgürlükler arasındaki 

dengenin sağlanması da zorunludur. Anayasamız, 12. maddesinin 2. fıkrasında, temel hak ve 

hürriyetlerin, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da 

ihtiva ettiğini belirterek bu noktayı vurgulamıştır. Çok çeşitli kültür, din ve yaşam tarzlarına 

sahip olan çok kültürlü toplumlarda ifade özgürlüğü hakkının düşünce, vicdan ve din 

özgürlüğü hakkı veya ayrımcılığa uğramama hakkı gibi başka haklarla uzlaştırılması 

gerekmektedir (Weber,2004:1). Irkçı, dinsel, etnik, cinsel vs. ayrım gözeten söylem ve 

eylemlerin giderek artması ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle bu eylem ve söylemlerin 

daha geniş kitlelere yayılabilmesi gibi sebepler ifade özgürlüğü ve sınırları tartışmalarını 

sürekli canlı tutmaktadır (Küzeci,2007:177). Bu tür farklılıklara dayanan ve ayrımcılık 

yaratan nefret içerikli söylem ve eylemlerin ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi 

demokratik bir hukuk devleti için çok önemli ve hassas bir konudur. ‘Nefret söylemi’nin ne 

olduğu konusunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin bir tavsiye kararı mevcuttur 

(Recommendation No. R (97) 20, Adopted by the Committee of Ministers on 30 October 

1997, at the  607th meeting of the Minister’s Deputies). Bu karara göre nefret söylemi “ırksal 

nefret, yabancı düşmanlığı, Yahudi düşmanlığını veya saldırgan milliyetçiliğin ve yabancı 

düşmanlığının, ayrımcılığın ve azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenli insanlara karşı 

düşmanlığın ifadesi olan hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret şekillerini, bu nefretin 

yayılmasını, teşvik edilmesini, desteklenmesini yada haklı çıkarılmasını sağlayan her türlü 
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düşünce açıklaması” olarak tanımlanmıştır. Nefret söylemi, ayrımcılıkla yakından ilişkilidir, 

fakat ayrımcılık yukarıdaki tanımda da görüldüğü üzere nefret söyleminin, ırkçılık, yabancı 

düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı gibi bir çeşidi olarak sayılmıştır. Bu sebeple nefret söylemi ile 

ayrımcılığı eş anlamlı olarak algılamamak gerekir (Ağlan ve Şensever,2010:10-11, Ataman ve 

Cengiz,2009:11-12). 

Nefret suçları, güvenlik konusu ile ilişkili olduğu için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 

Teşkilatı nefret suçları üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapıp, raporlar yayınlamaktadır. AGİT, 

nefret suçunu “mağdurun, mülkün yada işlenen bir suçun hedefinin, gerçek ve hissedilen ırk, 

ulusal yada etnik köken, dil, renk, din, cinsiyet, yaş, zihinsel yada fiziksel engellilik, cinsel 

yönelim veya diğer benzer faktörlere dayalı olarak benzer özellik taşıyan bir grupla gerçek 

veya öyle algılanan bir bağı, bağlılığı, aidiyeti, desteği yada üyeliği nedeniyle seçildiği 

kişilere veya mala karşı suçları da kapsayacak şekilde işlenen her türlü suç” şeklinde 

tanımlamıştır. (31/01/2012 tarih ve E. No: 2/318 http://www.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0318pdf 

(14/04/2012)). AGİT, nefret suçları ile ilgili 2010 yılı için yayınladığı raporda, (OSCE 

ODIHR, Hate Crimes in the OSCE Region –Incidents and Responses Annual Report for 2010, 

Warsaw,2011:10) “nefret suçu” kavramının resmi olarak ilk defa, 2003 yılında 

Maastricht’teki Bakanlar Konseyi toplantısında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE) 

tarafından kullanıldığını belirtmiştir. Kavram, 10 yıldan daha uzun bir süre önce 1991 

Cenevre Toplantılarında katılımcı devletler tarafından kabul edildiyse de katılan devletler 

önyargıya, ayrımcılığa, düşmanlık yada nefrete dayalı suçlar konusunda endişelerini dile 

getirdiler. Kopenhag Belgelerinde, katılımcı devletler, kişilere veya gruplara karşı, ulusal, 

ırksal, etnik veya dini ayrımcılık, düşmanlık yada nefrete dayalı şiddeti tahrik eden fiillerin 

önlenmesi için etkili önlemler alınacağına dair söz verdiler. 2003’te Maastricht’te katılımcı 

devletler, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığı körükleyen suçlar ile ilgili mevzuatın önemini ifade 

ettiler. Nefret suçları mevzuatının oluşturularak bu suçların soruşturulması, kovuşturulması ve 

cezalandırılmasının ceza yargısı sistemine verilmesinde bu ifadeler kilit rol oynadı. Bakanlar 

Konseyi’nin 2006 yılında Brüksel’de almış olduğu kararlarda, nefret suçlarıyla mücadelede 

ODIHR (Office For Democratic Institutions and Human Rights)’ın rolü üzerinde duruldu ve 

teşvik edildi. Nefret suçları ile ilgili ODIHR’ın görevleri, 2009’da Atina’da Bakanlar Konseyi 

tarafından geliştirildi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyesi devletler nefret suçlarının 

özel tiplerinden kaynaklanan belirli zararları da ayrıca tanıdılar. Örneğin 2004 yılında 
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Bakanlar Konseyi, ODIHR’ı OSCE alanındaki Yahudi karşıtı (anti semitic) olayları ve 

Müslümanlara karşı olanlar da dahil, ırkçılık, yabancı düşmanlığı veya hoşgörüsüzlük ilgili 

olayları yakından takip etmesi ve kamuya duyurması için görevlendirdi. OSCE kararları ve 

bildirileri, Hristiyanlık ve diğer din mensuplarına karşı, önyargıyla, hoşgörüsüzlük ve 

ayrımcılıkla mücadele gibi özel bazı taahhütleri de kapsar. Benzer taahhütler Roma ve Sinti 

ile ilgili olarak 1991 başlarında yapılmıştır. 

Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi 2. maddesinde “Bu 

sözleşmeye taraf her devlet, bu sözleşmede tanınan hakları ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal 

veya diğer bir fikir, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer bir statü gibi 

herhangi bir nedenle ayrımcılık yapılmaksızın, kendi toprakları üzerinde bulunan ve 

egemenlik yetkisine tabi olan bütün bireyler için güvence altına almayı ve haklara saygı 

göstermeyi taahhüt eder” ifadesiyle ayrımcılık yasağını tanımıştır. Aynı sözleşmenin 19. 

maddesinin 3. fıkrasında ifade özgürlüğünün, ödev ve sorumluluklarla kullanılacağını ve bu 

sebeple yine madde metninde belirtilen sebeplerle sınırlanabileceği ifade edilmiştir. Bu 

sınırlama sebepleri şunlardır: 

 

-Başkalarının haklarına ve itibarına saygı 

-Ulusal güvenliği ve kamu düzenini, veya sağlık ve ahlakı koruma. 

 

 Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesinin 20. maddesinde “savaş propagandası ve 

düşmanlığı savunma yasağı” yer almıştır. Bu madde nefret söylemini yasaklamaktadır. 

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesinin 2. 

maddesi ayrımcılık yasağını içermektedir. Bu maddeye göre, Sözleşmeye taraf olan devletler, 

Sözleşmede beyan edilen hakların ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya diğer bir fikir, 

ulusal veya toplumsal köken, mülkiyet, doğum gibi herhangi bir statüye göre ayrımcılık 

yapılmaksızın kullanılmasını güvence altına almayı taahhüt ederler (md. 2/2). Birleşmiş 

Milletler Her Tür Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 

1. maddesinde ırk ayrımcılığının tanımı “Irk ayrımcılığı terimi, siyasi, ekonomik, sosyal, 

kültürel veya toplumsal yaşamın herhangi bir alanında, insan hakları ve temel özgürlüklerin 

tanınmasını, uygulanmasını, bu hak ve özgürlüklerden yararlanılmasını ortadan kaldırmak 

veya zayıflatmak amacına yada etkisine yönelik, ırk, renk, soy yada ulusal veya etnik kökene 
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dayalı her türlü ayrım, dışlama, kısıtlama yada tercih anlamındadır” ifadeleriyle yapılmıştır. 

Sözleşmenin 4. maddesinde ise açıkça ırkçı nefret ve ayrımcılık yasaklanmıştır. BM Ulusal 

veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiride, 

ulusal veya etnik, dinsel veya dilsel azınlıklara mensup kişilerin, özel veya kamusal yaşamda 

hiçbir müdahaleye veya hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan ve serbestçe kendi kültürlerini 

yaşama, kendi dinlerinde ibadet etme ve uygulamada bulunma ve kendi dillerini kullanma 

hakkına sahip olduğu (md. 2/1) ve devletlerin gerektiği takdirde azınlıklara mensup olan 

kişilerin bütün insan haklarını ve temel özgürlükleri hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan tam 

ve etkili bir biçimde ve hukuk önünde tam bir eşitlik içinde kullanabilmelerini sağlayacak 

tedbirleri alacağı (md. 4/1) belirtilmiştir. BM Din veya İnanca Dayanan Her Türlü 

Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri 1. maddesinde düşünce, 

din ve vicdan hürriyetine yer verdikten sonra 2. maddesi ayrımcılık yasağını, 3. maddesi din 

veya inanca dayalı ayrımcılığın anlamını, 4. madde de din veya inanca dayalı ayrımcılığı 

önleme ve tasfiye etme yükümlülüğünü düzenlemiştir. 

 BM’in ayrımcılığı yasaklayan daha pek çok sözleşmesi, bildirisi vs. vardır. Örneğin, 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme, Soykırım 

Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye 

Edilmesine Dair Bildiri, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşme vs. Çalışmanın kapsamını çok fazla genişleteceği endişesiyle, bu sözleşmelerin 

sadece isimlerini zikretmekle yetineceğiz.  

3. HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇU: 
 
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunumuzun, “Kamu Barışına Karşı Suçlar” başlıklı beşinci bölümünde 216. maddede 

“Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir 

kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle 

kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, 

cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen 

aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır” ifadeleriyle düzenlenmiştir. Bu suç, 765 sayılı eski Türk Ceza 
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Kanununun “Suç İşlemeye Dolayısıyla Tahrik” başlıklı 312. maddesinin 2. fıkrasında 

düzenlenmişti. Bu düzenleme 4744 sayılı Kanunun 2. maddesiyle değiştirilmiştir. Değişiklikte 

dikkati çeken nokta şudur: Değişiklikten önce halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge 

farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek, suçun basit şekli; tahrikin, 

umumun emniyeti için tehlikeli olabilecek bir şekilde yapılması ise suçun ağırlatılmış şekli idi. 

Değişiklikten sonra, tahrikin, kamu düzeni için tehlikeli olabilecek bir şekilde yapılmış olması 

suçun basit şekline dahil edilmiştir (Sancar,2003:97). Suçun maddi konusu üzerinde bir zarar 

veya tehlikenin meydana getirilmesinin gerekli olmasına göre suçlar zarar suçu ve tehlike 

suçu olarak ikiye ayrılır. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu bir tehlike 

suçudur. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na göre, tehlike suçu kavramının, faile ilişkin 

tehlikelilik haliyle ilgisi yoktur. Suçun maddi ögesi ile ilgilidir. Ceza Hukuku yalnız insan 

hareketinden bilfiil doğan sonuçlarla değil doğabilecek sonuçlarla da ilgilenir. Bu noktada 

tehlike kavramı karşımıza çıkar. Çağdaş hukukta, tehlike olasılıktan başka bir şey değildir, 

zarar doğurmaya elverişli tehlike, korunan hukuksal değeri bozabilecek nitelikte bulunduğu 

takdirde tehlike doğmuş ve buna bağlı olarak da suç oluşmuş bulunacaktır. Tehlikenin boyutu, 

yasal çerçevede alınması gereken önlemleri de beraberinde getirir. Kamu düzenine yönelik 

gerçek bir tehdidin bulunması halinde, tehlike ile orantılı zaman ve mekana ilişkin koşullar 

dikkate alınmak zorundadır. Kamu düzeni kavramı da toplumlara ve ülkelere ve onların 

yapılarına göre değişiklik gösterebilir. Milletlerin sosyal ve psikolojik şartları daima birbirinin 

aynı değildir. İşte burada devletlerin takdir marjı karşımıza çıkar. Devletler bunun 

biçimlendirilmesinde toplumsal yapılarının yanında, tarihsel geçmişlerini de gözetmek 

durumundadırlar. Her toplumun, kamu düzeninin korunması için farklı tedbirleri gerektiren 

özellikleri ve gerçekleri vardır. (Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 29/04/2008 Tarih, 2007/8-244 

E., 2008/92 K. Sinerji Mevzuat-İçtihat Programı (01/05/2012)). Bu tehlike, bilhassa tahrikte 

kullanılan vasıtadan gelir. Bir sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge hakkında, fikir hürriyetinin 

tecviz edebileceği hudut aşılmaksızın, hasmane de olsa mütalaa beyanında, kamu düzeni için 

bir tehlike mevcut değildir (Erem ve Toroslu, 2003:233). Zarar suçlarında hareketin yöneldiği 

konuda bir zararın meydana gelmesi şartı aranırken, tehlike suçlarında suçun konusu üzerinde 

zarar tehlikesinin meydana gelmesi netice olarak yeterlidir (Hakeri,2010:105). Tehlike suçları 

da kendi içinde somut ve soyut tehlike suçları şeklinde ikiye ayrılır. Somut tehlike suçlarında 

tipikliğin gerçekleşmesi, suçun maddi konusu üzerinde gerçek bir tehlikenin mevcut olmasını 
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gerektirir. Soyut tehlike suçlarında, somut olayda gerçek bir tehlikenin ortaya çıkması 

koşuluna bağlı olmaksızın, hareketin tipik tehlikeliliği failin cezalandırılması için yeterli 

sayılmaktadır (Öztürk ve Erdem:183-184). 312. maddenin 2. fıkrasının değişiklikten önceki 

ağırlatılmış şekli ile değişiklikten sonraki basit şekli somut tehlike suçudur (3 Yargıtay Ceza 

Genel Kurulu, 23/11/2004 Tarih, 2004/8-130 E., 2004/206 K. Sinerji Mevzuat-İçtihat 

Programı (01/05/2012)). 12. maddenin eski hali hem soyut hem de somut tehlikeyi 

cezalandırırken, yeni hali sadece somut tehlikeyi cezalandırmaktadır (Sancar,2003:99).  

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu, 765 sayılı TCK’da, ammenin nizamı aleyhine 

işlenen cürümler başlıklı beşinci bölümünde; 5237 sayılı TCK’da kamu barışına karşı suçlar 

başlıklı beşinci bölümde düzenlenmiştir. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu, TCK’da 

düzenlendiği yer itibariyle, kamu düzenine karşı işlenebilen suçlardandır. Kamu düzeni, 

toplumun maddi ve dış düzenidir ve toplumun huzur, güvenlik ve barış içerisinde yaşaması 

hali demektir (Erdem,2003:61, Gözler ve Kaplan,2011:578). Erdem’e göre (2003:62), 

Türkiye’de, gerek mevzuattan, gerekse uygulamadan kaynaklanan nedenlerle kamu düzeni 

kavramı, devlet düzeni kavramıyla eş anlamlı olarak kullanılmakta ve kamu düzenini koruma 

adı altında özgürlüklere getirilen sınırlamalarla resmi ideolojiyi içkin olan devlet düzeni 

korunmak istenmektedir. 

3.1. Suçun Unsurları: 

Fail: TCK’nun 216. maddesinde; “halkın, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge 

bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa 

alenen tahrik eden kimse” ifadesi kullanılmak suretiyle suçun faili açısından herhangi bir 

sınırlama yapılmamıştır, dolayısıyla, halkın belirtilen kesimlerini tahrik eden herkes suçun 

faili olabilir. Fail, sivil bir kişi olabileceği gibi kamu görevlisi, kamu hizmetlisi, asker vb. de 

olabilir (Gökcen,2001:71). Suçun faili tek bir şahıs olabileceği gibi, birden fazla kimse de 

olabilir. Faillerin birden fazla olması durumunda iştirak kuralları uygulanır. Failler arasında 

iştirak ilişkisi yoksa her birinin fiili diğerlerinden ayrı olarak değerlendirilir ve cezalandırılır 

(Gökcen,2001:72). 

Tahrik Edilen Halk Kesimi: TCK’nun 216. maddesinde “halkın, sosyal sınıf, ırk, din, 

mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip kesimi” (Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 

29/04/2008 Tarih, 2007/8-244 E., 2008/92 K. Sinerji Mevzuat-İçtihat Programı (01/05/2012)) 
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denildiğine göre tahrik edilen halk kesimi sınırlı olarak sayılmıştır ve bu sayım yorum yoluyla 

artırılamaz. Madde metninde “halk” ifadesi yer aldığına göre, Türk halkı dışında başka bir 

ülke halkının belli bir kesiminin tahrik edilmesi bu suçu oluşturmaz. Yine halkın sayılan 

özelliklere sahip belli bir kesimi ifade edildiğine göre, bir kişinin tahrik edilmesiyle bu suç 

oluşmaz, suçun oluşabilmesi için mutlaka halkın belli bir kesiminin yani bir grubun tahrik 

edilmesi gerekir, fakat bu grubun yada kesimin sayısının ne olacağı, somut olayda hakim 

tarafından tespit edilecektir  (Gökcen,2001:74). Gökcen (2001:74), tahrikin yöneldiği kişilerin 

tamamının sağır ve dilsiz olması veya isnat yeteneğinin bulunmaması durumunda halkı kin ve 

düşmanlığa alenen tahrik suçunun oluşmayacağı kanısındadır. Fakat bu suçun görsel olarak da 

işlenebileceği, örneğin broşürler, işaretler, semboller vs. ile de işlenebileceği düşünülürse 

sağır ve dilsizlerin de tahrik edilen halk kesimi olarak kabul edilmesine bir engel yoktur. 

Örneğin 1989 tarihli New South Wales Irkçı Kötüleme Yasası, ırkçı kötülemeyi destekleyen 

veya ifade eden “davranışlar, el kol hareketleri ve giysileri, işaretleri, bayrakları, amblemleri 

ve nişanları takma veya gösterme” dahil, herhangi bir iletişim biçimini veya diğer eylemleri 

aynı ölçüde yasaklamaktadır (Sadurski,2002: 279). Kanada Ceza Yasası da belirli bir grup 

aleyhinde nefreti teşkil eden ifadeleri, söylenen veya yazılan kelimeler…el kol hareketleri, 

işaretler veya diğer görünür simgeler olarak tarif etmektedir (Sadurski,2002:279). British 

Columbia’daki nefret karşıtı yasa, nefret veya aşağılama vesaireyi teşvik eden herhangi bir 

davranış yada haberleşmeyi açıkça yasaklamaktadır (Sadurski,2002:279). 

Mağdur: TCK’nun 216. maddesinde “halkın…diğer bir kesimi aleyhine” ifadesi yer 

aldığı için, mağdurun tek kişi olamayacağı, belli bir kesim, grup olacağı ortadadır. Fakat bu 

mağdur grubu, madde metninde sınırlı sayıda belirtilmemiş, “halkın diğer bir kesimi” şeklinde 

genel ifadeler kullanılmıştır. Tahrik edilen halk kesimi, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya 

bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesim olarak belirtildiğine göre; mağdur 

kesiminin de aynı özelliklere sahip bir grup olacağı ilk olarak akla gelmekle birlikte; kanunun 

ifadesinde böyle bir sınırlama olmadığı için mağdur kesiminin “herhangi bir grup” olabileceği 

kanaatindeyim. Örneğin ilk anlayışa göre, halkın belli bir dine mensup olan bir kesiminin; 

halkın sadece belli bir dine, mezhebe, ırka, sosyal sınıfa veya bölgeye mensup diğer bir 

kesimine karşı tahrik edilmesi mümkün iken; ikinci anlayışta, halkın belli bir dine mensup 

olan bir kesiminin, cinsel tercihleri sebebiyle bir gruba karşı tahrik edilebilmesi de; veya 
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halkın belli bir ırka mensup olan bir kesiminin, “üstün ırk yaratma gayesiyle” örneğin halkın 

engelli olan kesimine karşı tahrik edilmesi de bu suç içerisinde değerlendirilebilir. 

 Maddi Unsur: TCK’nun 216. maddesinin 1. bendinde düzenlenen suçun maddi unsuru 

“alenen tahrik” fiilidir. Aleniyetin ne olduğu konusunda (Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 

30/01/1979 Tarih, 1978/87 E., 1979/139 K. Sinerji Mevzuat-İçtihat Programı (01/05/2012)) 

765 sayılı eski TCK’nun 153. maddesinin 4. fıkrasında bir açıklama mevcuttu. Buna göre:  

 

Fiil : 

     1 - Matbuat vasıtasile veya her hangi bir propaganda vasıtasile; 

     2 - Umumi veya umuma açık bir mahalde ve birden ziyade kimseler huzurunda; 

     3 - Toplanılan mahal veya içtimaa iştirak edenlerin adedi veya toplantının mevzuu ve 

gayesi itibarile hususi mahiyeti haiz olmayan bir içtimada işlenmiş olursa Ceza Kanununun 

tatbikında aleni olarak işlenmiş sayılır. 

 

 Tahrik ise, başkalarını harekete geçirebilme imkanını ifade etmektedir. Kişiyi harekete 

geçirici iradesi üzerinde doğrudan doğruya psikolojik etki yapmaya yarayan bir davranış 

anlamındadır. Şayet açıklanan düşüncede, söylenen sözlerde (tahrik edici, harekete geçirici) 

bir özellik bulunuyorsa bu tahrik teşkil eder ve düşünce özgürlüğünün sınırları dışında kalır, 

fiilde tahrik edici özellikler saptandıktan sonra ayrıca tehlikenin yakın olması şartı 

aranmamalıdır. Bireyleri harekete geçirici, tahrik edici sözler ve düşünceler sadece bu 

özellikleri nedeniyle toplum hayatı ve düzeni bakımından tehlike teşkil eder (Yargıtay Ceza 

Genel Kurulu, 29/04/2008 Tarih, 2007/8-244 E., 2008/92 K. Sinerji Mevzuat-İçtihat Programı 

(01/05/2012)). 

Manevi Unsur: Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu kasten işlenebilen suçlardandır. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 23/11/2004 tarih ve 2004/8-130 E., 2004/206 K. sayılı kararında 

bu suçun, kamu düzeni için tehlikeli olabilecek (şiddeti çağrıştıracak ve açık, yakın ve somut 

tehlikeyi içerecek) şekildeki yoğunlaşmış kasta yaklaşan öngörü ve irade ile işlenmesi 

gerektiğini vurgulamıştır (Sinerji Mevzuat İçtihat Programı 01/05/2012). Dolayısıyla failde, 

kastın hem bilme ve hem de isteme unsurları mevcut olmalıdır. Ayrıca bu suç için özel kast 

aranır. Bu özel kast, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı 

özelliklere sahip bir kesimini yani kategorize edilmiş bir kesimini, bir grubu, diğer bir kesim 
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aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etmektir. Yani bu suç, sınıfsal, ırksal, dinsel, mezhepsel 

veya bölgesel farklılıklar nedeniyle, ayrımcılık düşüncesiyle işlenir. Ayrıca madde metninde, 

varılmak istenen amaç da belirtilmiştir ki; bu kin ve düşmanlığa tahrik amacıdır. Maddede yer 

alan kin (bir kimseye veya bir şeye karşı duyulan ve öç almayı gerektiren şiddetli düşmanlık, 

garez); düşmanlık ise (husumet besleyen, konuya karşı düşünerek tasarlayarak zarar vermeye, 

onu mağlup etmeye yönelmiş kin duygusu) olarak tanımlanır (Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 

29/04/2008 Tarih, 2007/8-244 E., 2008/92 K. Sinerji Mevzuat-İçtihat Programı (01/05/2012)). 

 

SONUÇ 

Düşünceyi açıklama özgürlüğü, diğer temel hak ve özgürlükler gibi, amacı dışında ve 

özellikle de bir suç aracı olarak kullanılamaz. Temel hak ve özgürlükler, kişinin topluma ve 

ailesine karşı olan ödev ve sorumluklarını da ihtiva eder. Dolayısıyla artık, düşünce özgürlüğü 

mutlak olarak korunmuştur gibi bir savunma içerisine girerek bu hürriyetin başka amaçlarla 

kullanılabileceği gibi bir yorum yanlışına düşmemek gerekir. Şüphesiz ki, hak ve özgürlükler 

çok çeşitlidir ve bunlar arasında çatışma durumunun ortaya çıkması kaçınılmazdır. İşte bu 

sebeple düşünceyi açıklama hürriyetinin sınırsız olarak tanınması durumu söz konusu değildir 

ki, zaten anayasamız da bu hürriyeti belli sınırlar dahilinde tanımış ve korumuştur. Temel hak 

ve hürriyetler arasındaki denge çok hassas bir konudur ve bu dengenin iyi korunması 

gerekmektedir. Yani korunan iki hukuksal yarardan biri diğerine feda edilmeden bu denge 

sağlanmalı ve terazinin iki kefesi birbirine dengelenmelidir. 

Nefret suçları, üzerinde daha detaylı ve daha çok çalışmalar yapılması gereken çok 

önemli bir konudur ki; nefretin nelere sebep olabileceği özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın acı 

tecrübeleriyle sabit olmuştur. Nazi Almanyası’ndan, Güney Afrika’dan, Bosna’dan ve daha 

pek çok kötü örnekten alınacak önemli dersler vardır, bu örneklerin sayısını bundan sonra 

artırmamak için önlemlerin daha etkin bir şekilde alınması gerekmektedir. Bu sebeple nefret 

suçlarının da pozitif mevzuata girmesi ve düşünceyi açıklama özgürlüğünün veya başka temel 

hak ve özgürlüklerin bu suçlara siper olarak kullanılamaması yada daha doğru bir ifadeyle 

bunun önlemlerinin alınması ve bu dengenin kurulması gerekmektedir.  

Türk Ceza Kanununda da nefret suçları kendisine henüz ifade bulabilmiş değildir. 

Fakat, nefret suçları kapsamında değerlendirilebilecek pek çok suç çeşidi ceza kanunumuzda 

yer almaktadır ki, bunlardan bir tanesi de halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçudur. Bu suç ceza 
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kanunumuzda bir tehlike suçu olarak düzenlenmiş ve suçun oluşabilmesi için açık ve yakın 

tehlike hali aranmış ve böylece düşünceyi açıklama özgürlüğü ile bir denge kurulmaya 

çalışılmıştır. Fakat tehlikenin açık ve yakın olduğunun tespiti ve değerlendirilmesi her 

durumda çok kolay olmayabilir ki; bu da telafisi imkansız zararların doğumuna sebebiyet 

verebilir. Bu sebeplerle nefret suçları, Türk hukukunda dikkat çekilmesi gereken konulardan 

biridir. Bu konuda daha çok çalışmalar yapılması, ayrıca nefret suçlarının pozitif düzenlemeye 

kavuşması gerekmektedir. 
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1982 ANAYASASI’NDA CUMHURBAŞKANI VE KLASİK PARLAMENTER 
SİSTEME GÖRE YENİ ANAYASA’DA CUMHURBAŞKANI’NIN KONUMUNA 

İLİŞKİN ÖNERİLER 

 
Sami ZARİÇ1 

ÖZ 
Bu çalışmada yeni anayasanın parlamenter demokrasinin icaplarına uygun hüküm ve 
mekanizmaları kabul etmesi gerektiği düşüncesi esas alınmıştır. Bu nedenle, yürütme 
yetkilerinin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu arasında paylaşıldığı, yürütmeye ait asıl 
yetkilerin Bakanlar Kurulu’na tanındığı, Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin ise sembolik 
konularla sınırlandığı klasik parlamentarizmin Türkiye için en uygun tercih olduğunu 
düşünülmektedir. Böylece aslında sembolik yetkilere sahip olması gereken 
Cumhurbaşkanı’nın da sistemi kilitleme imkânı kalmayacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanı, Anayasa, Klasik Parlamenter Sistem, Seçim, 
Sorumsuzluk 

 
THE PRESIDENT IN CONSTITUTION OF 1982 AND NEW PROPOSALS FOR THE 
POSITION OF THE PRESIDENT IN THE NEW CONSTITION PURSUANT TO THE 

CLASSICAL PARLIAMENTARY SYSTEM 
 
ABSTRACT 
In this study the idea that the new constitution has to accept the rules and mechanisms 
pursuant to the requirements of the parliamentary system has been taken as basis. For this 
reason it is thought that the classical parliamentarism in which the executive power is shared 
between the president and the cabinet, however the real power belongs to the cabinet and the 
president is limited with just symbolic subjects is best choice for Turkey. Thus it will not be 
possible for the president to lock the system. 
Key words: The president, Constitution, Classical Parliamentary System, Election, 
Irresponsibility  
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1. GİRİŞ 
 
Devlet başkanlığı makamı devlet kadar eski kurumların başında gelmektedir. Tarihsel 

açıdan ilk dönem uygulamalarına bakıldığında devlet başkanlarının hemen hemen sınırsız 
yetkilerinin olduğu, siyasal sistemin işleyişinde de en önemli işlevi gördükleri 
gözlenmektedir. Devlet başkanlarının etkinlik düzeylerine tarihsel olarak bakıldığında; 
oldukça etkin, etkin, sınırlı etkin, etkin şeklinde sıralama yapılabilir. Bu makamın siyasal 
sistem içindeki yeri Eski Mısır da bir Tanrı, Hititlerde Yarıtanrı, Çoğu doğu toplumunda ve 
İslamiyetten önceki Türk toplumlarında ve Osmanlı İmparatorluğu’nda tanrının temsilcisi, 
mutlak monarşilerde ve diktatörlüklerde tek söz sahibi, geleneksel monarşilerde sınırlı yetkili, 
meşruti monarşilerde ise oldukça sınırlı yetkili kişidir. Ayrıca Devlet başkanlığı makamı uzun 
süre seçime ve süre sınırlamasına tabi olmamıştır (Buran,2012: 26). 

 
 Günümüzün hürriyetçi demokrasilerinde görevleri ve devlet içindeki ağırlığı gitgide 
artan yürütme organı, yapısı bakımından iki ana tipe ayrılabilir: Monist (tekçi) yürütme ve 
düalist (ikici) yürütme. Monist yürütmede yürütme yetkisinin tümü tek bir organa aittir. Bu 
organ ya tek bir kişi veya bir kurul olabilir. Birinci duruma örnek yürütme yetkisinin 
tümünün, halkça seçilmiş bir başkana ait olduğu Amerikan başkanlık sistemidir.  
 
 Yürütme organının kuruluşunda ikinci ana tip, düalist yürütmedir. Bu sistemde 
yürütme yetkisi, bir kişi (devlet başkanı) ile bir kurul (Bakanlar Kurulu) arasında 
bölüşülmüştür. Devlet başkanı, meşruti bir hükümdar veya bir cumhurbaşkanı olabilir. Düalist 
yürütme parlamenter rejimlerin temel özelliklerinden biridir. Bu sistemde devlet başkanı 
siyasal bakımdan sorumsuz, hükümet veya Bakanlar Kurulu ise yasama organına karşı 
kollektif ve bireysel olarak sorumludur. Parlamenter rejimi benimseyen ülkemizde de yürütme 
organı düalist yapıdadır. Anayasa’ya göre (md 8) “yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı 
ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa’ya ve Kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine 
getirilir.” (Özbudun, 2000:305-306).   
 
 1921 Anayasası’nda 29 Ekim 1923 tarihinde yapılan değişiklikle ülkemizde ilk defa 
“Reisi Cumhur” yani Cumhurbaşkanlığı makamı ihdas edilmiştir. Kurtuluş Savaşı öncesi 
devlet başkanlığı, monarşinin bir sonucu olarak Padişah tarafından temsil edilmiştir. 1924 ve 
1961 Anayasaları da Cumhurbaşkanlığı makamına sistem içinde yer vermiştir. 1982 
Anayasası’nın Cumhurbaşkanı ile ilgili hükümleri incelendiğinde genel olarak 1948 tarihli 
İtalyan Anayasası’ndan esinlenildiği izlenimi ortaya çıkmaktadır ( Tunç vd., 2009:149).  
 
 Bu çalışmada yeni anayasanın parlamenter demokrasinin icaplarına uygun hüküm ve 
mekanizmaları kabul etmesi gerektiği düşüncesi esas alınmıştır. Bu nedenle, yürütme 
yetkilerinin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu arasında paylaşıldığı, yürütmeye ait asıl 
yetkilerin Bakanlar Kurulu’na tanındığı, Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin ise sembolik 
konularla sınırlandığı klasik parlamentarizmin Türkiye için en uygun tercih olduğunu 
düşünülmektedir.  
 
 Dolayısıyla klasik parlamentarizmin doğası ile yetki ve sorumluluğun paralelliği 
ilkesine uygun olarak, Erdoğan ve Yazıcı (2011) gibi yetkisiz ve sorumsuz bir 
cumhurbaşkanlığı yapısının kabul edilmesi gerektiği görüşü benimsenmektedir. Ancak 
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Erdoğan ve Yazıcı (2011) gibi bu yetkisiz ve sorumsuz cumhurbaşkanının 2007 Anayasa 
değişikliği ile benimsendiği gibi, halk tarafından seçilmesi gerektiği de düşünülmektedir.  
 

2. MEVCUT ANAYASA’DA CUMHURBAŞKANI 
 
Cumhurbaşkanı, Anayasanın, “Cumhuriyetin Temel Organları” başlıklı Üçüncü 

Kısmı’nın “Yürütme” başlıklı ikinci Bölümünde 101- 108 maddelerde yer almıştır. 1982 
Anayasası’nın yer verdiği en güçlü vesayet organı Cumhurbaşkanlığıdır. Gerçekten 
Anayasa’nın 104. maddesinin bu makama sunduğu yetkiler, Cumhurbaşkanının sadece 
yürütme organı içindeki konumunun değil aynı zamanda, devlet hayatının tümü üzerindeki 
rolünün ne ölçüde güçlendirildiğini göstermektedir. 1982 Anayasası’nda Cumhurbaşkanlığı 
parlamenterizmin doğasıyla bağdaşmayacak ölçüde güçlendirilmiş ve bu makama devletin üç 
temel organı üzerinde bir tür denetleme ve dengeleme rolü tanıdığını göstermektedir. Böylece 
1961 Anayasası’nın yürürlüğü döneminde de facto yollarla cumhurbaşkanlığına izafe edilen 
vesayet fonksiyonunun, 1982 Anayasası’yla kurumsal bir içerik kazandığı söylenebilir 
(Yazıcı, 2009:175-177). 

 
Açıkçası 1982 Anayasası, Cumhurbaşkanın yetkilerinin esas itibariyle sembolik ve 

temsilî olduğu parlamenter sistemden önemli ölçüde sapmış ve siyasî partiler politikası 
üzerinde bir vesayet makamı olarak tasavvur ettiği Cumhurbaşkanlığına, parlamenter rejimle 
bağdaşmayacak geniş yetkiler vermiştir. Bakanlar Kurulu ile sürtüşme potansiyeli taşıyan bu 
yetkilerin, gerçek bir parlamenter rejimde olması gerektiği gibi, giriş kısmında da belirtildiği 
üzere temsilî ve sembolik yetkilerle sınırlandırılması gerekir (Bilir, 2012). 

 
1982 Anayasası’nın orijinal biçiminde hükümet sistemi olarak, 1961 Anayasası’nda 

olduğu gibi, parlamenter sistem öngörülmüştü. Ancak 1961 Anayasası’ndan farklı olarak, 
1982 Anayasası’nda yürütme organı, daha doğrusu yürütme organı içerisinde cumhurbaşkanı 
güçlendirilmiştir. Kuşkusuz bunun bir nedeni (kısa vadede) Kenan Evren’in cumhurbaşkanı 
koltuğuna oturacak olmasıydı. Bir başka nedeni ise, (uzun vadede) 1982 Anayasası’nı 
yapanların “tarafsız” cumhurbaşkanını, yürütmenin ve giderek anayasal sistemin merkezine 
yerleştirme düşünceleriydi (Gönenç, 2012). 

 
Cumhurbaşkanının ağırlığının artırılması yönündeki tercih Kenan Evren’in Anayasayı 

tanıtma konuşmalarında açıkça dile getirilmiştir. Bu görüşe göre, “hükümetler bir parti veya 
birkaç partinin bir araya gelmesi neticesi teşekkül eden koalisyon partilerinin rengini ve 
dengesini ister istemez taşıyacaklardır… Halbuki devletin başı ve yürütmenin de başında 
bulunan Cumhurbaşkanının kesinlikle tarafsız, yani siyasi partilere veya onların 
koalisyonlarına karşı tarafsız olması, rejimin icabıdır… Yürütme güçlendirilmelidir fikri ve 
zarureti herkesçe kabul edildiğine ve yürütmenin doruğunda Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet 
bulunduğuna göre, güçlendirilmesi kastedilen bunlardan hangisidir? …Taraflı olan hükümete 
de bazı yetkiler verilmiştir. Ancak, muhalefet-iktidar arası ciddi çekişmelere ve 
huzursuzluklara yol açabilecek olan yetkiler, Cumhurbaşkanına tanınmıştır. Bunun dışında da 
muhakkak Cumhurbaşkanına verilmesi gereken yetkiler vardır ki, esasen onları başka 
makama vermek de doğru olmaz, mümkün de değildir.” (Özbudun, 2000:62).  
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Aynı şekilde Danışma Meclisi Anaysa Komisyonu başkanı Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı, 
1982 Anayasa taslağının danışma Meclisine sunuş konuşmasında 1961 Anayasası’nın en zayıf 
yönünün yürütme olduğunu ifade etmiştir ( Tunç vd., 2009: 41-42). 

 
 Aslında klasik parlamenter sistemde cumhurbaşkanı devlet başkanı koltuğunda oturur 
ve esas olarak yetkileri semboliktir. Kuşkusuz klasik parlamenter sistemde Cumhurbaşkanına 
sembolik olmayan, önemli yetkiler de verilebilir, dünyada örnekleri vardır ancak bu durumda 
söz konusu yetkilerin kullanılmasından doğacak sorumluluğu da birinin üstlenmesi gerekir. 
Bu kişi cumhurbaşkanı olamaz, çünkü klasik parlamenter sistemde cumhurbaşkanı 
parlamentoya karşı siyaseten sorumlu değildir, yani parlamentoya hesap vermez. 
Parlamento’nun da Cumhurbaşkanına siyaseten hesap sormak için elinde anayasal bir araç 
yoktur.  
 
 Peki bu yetkilerin kullanılmasından doğacak sorumluluğu kim üstlenir? Parlamentoya 
karşı siyaseten sorumlu olan ve hesap veren Başbakan ve ilgili bakanlardır. Bu yüzden klasik 
parlamenter sistemde cumhurbaşkanı yetkilerini başbakanın veya ilgili bakanın imzası 
olmaksızın kullanamaz. Klasik parlamenter sistemin bu temel ilkesi 1961 Anayasası’nda şu 
şekilde ifade edilmiştir: “Cumhurbaşkanı, göreviyle ilgili işlemlerinden sorumlu değildir. 
Cumhurbaşkanının bütün kararları, Başbakan ve ilgili Bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan 
Başbakan ile ilgili Bakan sorumludur.” 
 
 Ancak 1982 Anayasası bu klasik şemadan sapmış, bir yandan cumhurbaşkanının 
yetkilerini arttırırken, diğer yandan bunların önemli bir kısmını başbakanın ve ilgili 
bakanların imzası olmaksızın tek başına kullanmasına imkân vermiştir. Böylesine 
güçlendirilmiş bir cumhurbaşkanının, yetkilerinin tümünü kullanmasa dahi, yürütme gücüne 
ortak olması ve nihayetinde başbakan ile karşı karşıya gelmesi kaçınılmazdır (Gönenç, 2012). 
 
 Nitekim merhum Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı, Süleyman Demirel’in ise Başbakan 
olduğu yıllarda Türkiye, siyasi eğilimleri arasında temel bir ayrılık olmayan bu iki liderin 
kişisel ihtilaflarından kaynaklanan problemlere sahne olmuştur. Cumhurbaşkanı Özal 
anayasal yetkilerini kullanmak suretiyle, Demirel Başbakanlığındaki hükümetin çeşitli 
işlemlerini engelleyen bir tutum içine girmiş, bu tutum da 25.06.1992 tarih ve 3825 sayılı by-
pass Kanunu’nun yayınlanmasıyla sonuçlanmıştır. Cumhurbaşkanının anayasal yetkilerini, 
hükümetin izleyeceği politikaları engelleyecek biçimde kullanmasını önlemeyi amaçlayan bu 
kanunun çeşitli hükümleri Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiştir (Yazıcı, 2009:247-248). 
 
 Gerek Anayasa gerekse kanunlar tarafından Cumhurbaşkanına geniş yetkiler 
tanınması, onun tarafsızlığı ile bağdaşmamaktadır. Çünkü çağdaş demokrasilerde halktan 
yetki almanın tek bir yolu vardır; o da siyasal partiler vasıtasıyla halkın karşısına çıkmaktır. 
Anayasa tarafından tarafsız bir makam olarak düzenlenmiş bir makamın geniş yetkilerle 
donatılmış olması çelişki olarak değerlendirilebilir ( Tunç vd., 2009:157).  
 
 Parlamenter hükümet sisteminin gelişim seyri incelendiğinde devlet başkanının 
yetkilerinin gitgide zayıfladığı söylenebilir (Atar’dan akt. Tunç vd., 2009:167). Zaten 
günümüz parlamenter hükümet sistemlerinin neredeyse hepsinde Devlet Başkanının 
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yetkilerinin son derece sınırlandırıldığı ve sembolik olmaktan öte bir anlam taşımadığı 
görülmektedir (Jonston’dan akt. Tunç vd., 2009:167).  
 
 Dolayısıyla 1982 Anayasası’nın, güçlü yetkilerle donatılmış bir cumhurbaşkanlığı ile 
parlamentarizmin temel unsurlarının yer aldığı melez bir hükümet sistemini benimsemiş 
olması, uygulamada ciddi sorunlar yaratmıştır. Bu sorunlardan en önemlisi, güçlü yetkileri 
haiz cumhurbaşkanlarının, kendileriyle farklı eğilimdeki bir parlamento çoğunluğu ile karşı 
karşıya olduklarında, anayasal yetkilerini yasama ve yürütme sürecini kilitleyecek biçimde 
kullanmış olmalarıdır.  
 
 Bu durum ise hükümetleri, seçmenlerine vaat ettikleri politikaları izleyemez hale 
getirerek, temsili demokrasinin önemli ölçüde aşınması sonucunu yaratmıştır. Üstelik bu 
tablo, kamu hukukunun temel bir prensibi olan yetkide ve sorumlulukta paralellik kuralıyla da 
bağdaşmamaktadır. Bu kural, yetkili olanın sorumlu, sorumsuz olanın ise yetkisiz olması 
gerektiği anlamına gelmektedir. Nitekim klasik parlamenter sistem, cumhurbaşkanının 
yetkisizliğini ve sorumsuzluğunu, yürütme fonksiyonunun yerine getirilmesinde asıl yetkinin 
bakanlar kurulunda olmasını, bakanlar kurulunun ise bu yetkilerden dolayı parlamentoya ve 
topluma karşı sorumlu kılınabilmesini gerektirmektedir (Erdoğan ve Yazıcı, 2011:14). 
 
 Yine Erdoğan ve Yazıcı (2011:19-20) da 1982 Anayasası’nın yarattığı sistemde, 
parlamenter geleneğin etkisiyle cumhurbaşkanının sorumsuzluğu hükmüne yer verildiğini, 
ancak cumhurbaşkanlığına parlamentarizmin özüyle bağdaşmayan güçlü yetkiler sunulduğunu 
vurgular. Böylece, sorumsuz olanın yetkili olduğu, sorumlu olanın ise yetki kullanamadığı, 
dünyada örneği olmayan melez bir hükümet sistemi doğmuştur.  
 
 Erdoğan ve Yazıcı’ya göre 2007 yılındaki halkoylamasında cumhurbaşkanının halk 
tarafından seçimi usulünün benimsenmesiyle, bu melez yapı daha da güçlenmiştir. Bundan 
böyle, cumhurbaşkanıyla, hükümet ve parlamento çoğunluğu arasında görüş ayrılıkları ortaya 
çıktığında, cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmenin manevi rolünün de etkisiyle, anayasal 
yetkilerini sonuna kadar kullanmakta tereddüt göstermeyecek, böylece evvelce de ortaya 
çıkmış olan devlet hayatının kilitlenmesi sorunu daha da vahim boyutlara ulaşabilecektir. 
  
 Ayrıca Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği işlemler ile resen imzaladığı 
kararlar ve emirler aleyhine yargıya başvurulamaması, Cumhurbaşkanının kimi işlemlerinin 
yargı denetimi dışında kalması sonucunu doğurur. Başka bir deyişle, Cumhurbaşkanının kimi 
işlemlerinin denetlenememesi yargı denetimi dışında kalan bir alan oluşturur. Bu durum, 
Cumhuriyetin hukuk devleti niteliğiyle bağdaşmaz (Aliefendioğlu, 333). Bu çerçevede sistemi 
kilitleme imkânının yanısıra bazı işlemlerin yargı denetimi dışında kalması da ayrı bir sorun 
teşkil etmektedir.  
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3. YENİ ANAYASA’DA CUMHURBAŞKANI’NIN KONUMU VE 
DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ 

 
3.1. Yeni Anayasa’da Cumhurbaşkanı’nın Konumu  

 
 Artık parlamenter hükümet sisteminde devlet başkanının görev ve yetkilerinin temsil, 
gözetme, uyarı, hakemlik fonksiyonunu yerine getirme yanında yasama ve yürütme 
işlemlerini tevsik etmekten ibaret olduğu kabul edilmektedir. Bu görev ve yetkilerinin de 
hukuki açıdan değerlendirildiğinde icrai nitelik taşımadığı, dolayısıyla çok fazla önemi 
olmadığı kabul edilmektedir. Ancak, belirtmek gerekir ki Cumhurbaşkanının sahip olduğu bu 
görev ve yetkileri kamuoyu üzerinde uyandıracağı etki nispetinde, hukuki olmasa bile siyasi 
ve sosyal açıdan büyük öneme sahiptirler (Gözler’den akt. Tunç vd., 2009:167).  
 

12 Eylül darbesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan kriz vb. tecrübelerin 
neticesi olarak TBMM, Mayıs 2007’de cumhurbaşkanını seçme yetkisini halka tanıyan bir 
anayasa değişikliğini kabul etmiştir. Bu değişiklikle, cumhurbaşkanının seçimi sürecinin kriz 
yaratma potansiyeli kesin olarak ortadan kaldırılmıştır. Dolayısıyla halka sunulan demokratik 
bir yetkinin geri alınması, seçmenler üzerinde menfi bir etki oluşturacağı düşüncesinden 
hareketle, bu usulün muhafazasının gerektiği düşünülmektedir.  

 
Üstelik cumhurbaşkanının halk tarafından seçimi yönteminin bu çalışmada 

benimsenen yetkisiz cumhurbaşkanlığı modeliyle herhangi bir çelişki oluşturmadığını da 
belirtmek gerekir. Gerçekten; Avusturya, Finlandiya, İrlanda ve İzlanda’da 
cumhurbaşkanlarına sadece sembolik yetkilerin tanındığı klasik parlamenter sistem 
benimsendiği halde, cumhurbaşkanını seçme yetkisi halka tanınmaktadır. Şu halde, sembolik 
yetkileri haiz bir cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinde, bazı çevrelerin iddia ettiği 
gibi, herhangi bir tutarsızlık mevcut değildir (Erdoğan ve Yazıcı, 2011:20). 

 
Buran (2012:9) Cumhurbaşkanlarının yetkilerinin her ne kadar ülkeden ülkeye ve aynı 

ülkede dönemden-döneme farklılık gösterse de; meşruti monarşili parlamenter sistemlerdeki 
seçilmemiş devlet başkanlarından genellikle biraz daha geniş olduklarının gözlendiğini 
belirtir. Buran’a göre demokrasi anlayışı açısından bakıldığında; meşruti monarşi ile yönetilen 
ülkelerde zayıf devlet başkanlığı makamını anlamak mümkündür. Hatta bu durum gereklidir 
de. Ancak Buran parlamentonun seçimine konu olduğu sistemlerde devlet başkanlarının 
yetkilerinin aynı derecede sınırlı olmasının demokratik açıdan bir gereklilik olarak değil, bir 
tercih olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eder. Ancak ülkemizde 12 Eylül sonrası 
Cumhurbaşkanı ile Hükümetin başı Başbakan arasından yaşanan sorunlu dönemler ve 
sistemin krize gördüğü hesaba katıldığında aslında Türkiye’de Cumhurbaşkanının yetkilerinin 
azaltılmasının bir tercihten öte bir gereklilik olduğu düşünülmektedir. 

  
 Dolayısıyla yeni Anayasa’da Cumhurbaşkanının yetkileri parlamenter sistemlerde 
olduğu gibi azaltılmalı ve bu yetkiler sorumluluğun sahibi olan bakanlar kuruluna 
devredilmelidir. Bu durumda Cumhurbaşkanı sadece devletin başı sıfatıyla bazı sembolik 
yetkilere sahip olmalıdır. Cumhurbaşkanının temsil görevi ve bu göreve karşılık gelen açılış 
konuşmaları yapmak, belli kurullara başkanlık etmek, hükümetin kurulması görevi vermek 
gibi sembolik yetkilerin muhafaza edilmesi gerekir. Bununla birlikte yürütmenin doğrudan 
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görev alanına giren ve yürütmenin işleyişinin gereği olan atama gibi konularda bakanlar 
kurulunun yetkilendirilmesi gerekir (Bilir, 2012). 
 

3.2. Yeni Anayasa’da Değişiklik Önerileri 
 

 Yukarıda sayılan tüm bu düşünceler ışığında yeni Anayasa’da Cumhurbaşkanı’nın 
yetkileri aşağıdaki şekilde düzenlenebilir. Bazı kısımların üstleri çizilerek Cumhurbaşkanının 
yetkilerinin azaltılması gereğinden hareket edilmiştir. Bazı kısımlarda çıkarılan hükümler için 
altında değişiklik önerisinin gerekçesi de eklenmiştir:  
 

“İKİNCİ BÖLÜM  
Yürütme  

 I. Cumhurbaşkanı 
 
 A. Nitelikleri ve tarafsızlığı 
 MADDE 101- (Değişik: 21/10/2007-5678/4 md.) 
 Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk 
vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. 

 Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı 
seçilebilir. 

 Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis 
dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en 
son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında 
yüzde onu geçen siyasî partiler ortak aday gösterebilir. 

 Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliği sona erer. 

 Değişiklik Önerisi: Bu kısma Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası’ndaki aşağıda 
metin ilave edilebilir:  

“Cumhurbaşkanı, hiçbir ücretli görevi, sanat veya mesleği icra edemez ve kâr gayesi 
güden bir işletmenin ne yönetimine ne de denetim kuruluna katılamaz.” 

 
 B. Seçimi 
  MADDE 102- (Değişik: 21/10/2007-5678/5 md.) 
 Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış 

gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış 
gün içinde tamamlanır. 

 Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday 
Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen 
ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan 
iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. 

 İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme 
yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya 
göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama 
referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde 
Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. 
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 Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının 
görevi devam eder. 

 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usûl ve esaslar kanunla düzenlenir. 
 
 C. Andiçmesi  
 MADDE 103- Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi 

önünde aşağıdaki şekilde andiçer: 
 “Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin 

bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, 
hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine 
bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin 
insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, 
Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi 
tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih 
huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” 

 
 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ: Yukarıdaki andın tamamen değiştirilmesi önerilmekte ve 
yeni and olarak Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası’ndaki Cumhurbaşkanı andı küçük 
değişikliklerle önerilmektedir: 

 ““Gücümü Türkiye ulusunun mutluluğuna adayacağıma, onun refahını arttıracağıma, 
ona gelebilecek zararları önleyeceğime, Anayasaya ve yasalara saygı gösterip, onları 
savunacağıma, yükümlülüklerimi titizlikle yerine getireceğime ve herkese karşı adaletli 
davranacağıma and içerim. 

Allah yardımcım olsun!” 
Yemin, dini bir ifade kullanmaksızın da yapılabilir.” 
 

 D. Görev ve Yetkileri  
 MADDE 104 - Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve 

Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli 
ve uyumlu çalışmasını gözetir. 

 Bu amaçlarla Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev 
ve kullanacağı yetkiler şunlardır: 

 a) Yasama ile ilgili olanlar: 
 Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

açılış konuşmasını yapmak,  
 Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak, 
 Kanunları yayımlamak, 
 Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek,  
 Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna 

sunmak, 
 Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçtüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından 
aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak,  

 Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,  
 b) Yürütme alanına ilişkin olanlar: 
 Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek, 
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 Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek, 
 Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu 

başkanlığı altında toplantıya çağırmak,  
 Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine 

gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek, 
 Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, 
 Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını 

temsil etmek, 
 Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek,  
 Genelkurmay Başkanını atamak,  
 Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak, 
 Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek, 
 Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal 

ilân etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, 
 Kararnameleri imzalamak, 
 Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek 

veya kaldırmak, 
 Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak, 
 Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak, 
 Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek, 
 Üniversite rektörlerini seçmek, 
 c)  Yargı ile ilgili olanlar:  
 Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askerî Yargıtay üyelerini, Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek. 

 Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile 
diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır. 

 
 E.  Sorumluluk ve Sorumsuzluk Hali  
 MADDE 105- Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili 

bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki 
bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili 
bakan sorumludur. 

 Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi 
dahil, yargı mercilerine başvurulamaz. 

 Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği 
kararla suçlandırılır.  

 
 F. Cumhurbaşkanına Vekillik Etme 
 MADDE 106- Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici 

olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya başka 
bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve 
Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.  
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 G. Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği 
 MADDE 107- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma 

esasları, personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir. 
 
 H. Devlet Denetleme Kurulu 
 MADDE 108- İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde 

yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak 
kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her 
türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve 
işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, 
araştırma ve denetlemeleri yapar. 

 Silahlı Kuvvetler ve yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı 
dışındadır. 

 Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda belirlenen 
nitelikteki kişiler arasından, Cumhurbaşkanınca atanır. 

 Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri, 
kanunla düzenlenir.” 

 
 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ: Ombudsmanlık kurumunun ülkemizde oluşturulması 
TBMM tarafından seçimlerinin de yapılması sonrasında artık Devlet Denetleme Kurulu’na 
pek ihtiyaç kalmamıştır. Zaten bu kurumun yaptığı denetimin de yaptırım gücü 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla gerçek anlamda somut bir yaptırım gücü olmayan bir kurumun 
devlet bütçesine gereksiz yük olacağı düşüncesinden hareketle bu Kurulun kaldırılması 
önerilmektedir. 
 

4. SONUÇ 
 

 Gündemdeki son tartışmalar göstermiştir ki, aynı partiden gelen, aynı dünya görüşüne 
sahip bir cumhurbaşkanı ve başbakan arasında dahi çift başlılık krizi yaşanabilmektedir. 
Çünkü krizi aslında bizatihi 1982 Anayasası ile getirilen hükümet sistemi tasarımı 
üretmektedir. 2007 yılında halkoylaması ile kabul edilen anayasa değişikliği gereği 2014’te 
cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecektir. Arkasına seçmenlerin en az yarısından bir 
fazlasının desteğini alan bir cumhurbaşkanı ile örneğin % 30 veya % 40’lık bir seçmen 
desteğiyle parlamentoya girip hükümet kuran bir başbakan arasında benzer gerilimlerin çok 
daha ağır siyasal krizlere dönüşme olasılığı olduğuna da işaret etmemiz gerekir (Gönenç, 
2012). 
 
 Buran (2012:23) cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi durumunda yetki artışına 
gidilmesi üzerinde bile durulabileceğini, yetki ve bu arada etkinlik artışının özellikle zayıf 
hükümetler dönemlerinde karşılaşılabilecek ekonomik, sosyal, siyasal ve uluslararası kriz 
dönemlerinin daha kolay aşılmasına katkı sağlayabileceğini vurgular.  
  
 Aslında her ne kadar bu düşüncede doğruluk payı olsa da böyle bir yetki artışı 
gündeme geldiğinde sorulması gereken soru gidişatın Türkiye’yi Fransa’daki gibi yarı-
başkanlık sistemine doğru götürmesinin istenip istenmediğidir. Ancak bunun ne kadar 
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istendiği veya faydalı olacağı tartışmalıdır. Ayrıca görünen şudur ki ülkemizde bu tür sistem 
tartışmalarının birden kesileceğini beklemek de ihtimal dâhilinde değildir. Zira her tercih 
edilen sistemin kendine göre artıları ve eksileri olabilecektir.   
 
 Toparlayacak olursak klasik parlamenter sistemde yetki ve sorumluluğun paralelliği 
ilkesine uygun olarak Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinde azaltmaya gidilmeli; tamamen 
Bakanlar Kurulu’nun daha ön plana çıktığı bir sistemin Türkiye için daha uygun olacağı 
değerlendirilmektedir. Böylece aslında sembolik yetkilere sahip olması gereken 
Cumhurbaşkanı’nın da sistemi kilitleme imkânı kalmayacaktır. 
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THE EVALUATION OF TAMERLANE’S LEADERSHIP STYLES AND 
MANAGEMENT PERSPECTIVE                                                                                                               

                           
   Altan AYAN*                  Güner KAHRAMAN∗∗∗∗∗∗∗∗ 
ABSTRACT 
              In this current study, firstly, the concept of leadership is discussed. Secondly, 
Tamerlane’s early life is detailed. Thirdly, Tamerlane’s leadership styles and management 
perspective are evaluated. Thanks to this, Tamerlane’s place in history and his significance 
can be better understood. In addition, a broad review of the literature has been conducted, and 
the necessary comprehensive evaluations have been carried out by using related texts. Thus, it 
has been revealed that Tamerlane had the following styles: ethical leadership style, 
authoritarian leadership style, democratic leadership style, visionary leadership style and 
strategic leadership style as a result. Furthermore, strategic and tactical view of Tamerlane 
and the use of reward power are outlined accordingly. Ultimately, it is emerged that 
Tamerlane was a person who could use leadership styles in a proper way, a competent user of 
management science, superior strategist and tactician as well. This study sets out to reflect the 
basic concept of Tamerlane’s leadership and management perspective and therefore can be 
consulted as a guide. 
Keywords: Tamerlane, Leadership Styles, Management Science, Strategy, Tactics, 
Leadership Power 

TİMURLENK’İN LİDERLİK TARZLARI VE YÖNETİM ANLAYIŞININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Öz 
             Çalışmada ilk olarak liderlik kavramı ele alınmıştır. İkinci olarak ise, Timurlenk’in 
yaşamından bahsedilmiştir. Üçüncü olarak ise, Timurlenk’in liderlik tarzları ve yönetim 
anlayışı değerlendirilmiştir. Bu sayede, Timurlenk’in tarihteki yeri ve önemi daha iyi 
anlaşılmış olacaktır. Çalışma için öncelikle geniş bir literatür incelemesi yapılmış ve ilgili 
metinlerden yararlanılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Netice itibarıyla, Timurlenk’in etik 
liderlik tarzı, otoriter liderlik tarzı, demokratik liderlik tarzı, vizyoner liderlik tarzı ve stratejik 
liderlik tarzına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Buna ilave olarak Timurlenk’in stratejist ve 
taktisyen yönü ile ödüllendirme gücünü nasıl kullandığına ilişkin değerlendirmeler de ifade 
edilmiştir. Nihayetinde Timurlenk, liderlik tarzlarını uygun biçimde kullanabilen bir kişi, 
üstün bir stratejist ve taktisyen, yönetim bilimini de iyi kullanabilen bir kişidir. Bu çalışmanın 
Timurlenk’in liderlik ve yönetim anlayışını yansıtan temel bir rehber görevi görmesi umut 
edilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Timurlenk, Liderlik Tarzları, Yönetim Bilimi, Strateji, Taktik, Liderlik 
Gücü 
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           INTRODUCTION 

           The great leaders in history are remembered for their achievement of remarkable 

success. It is an important issue to reveal the behavior patterns that exhibited by the leaders 

while performing these successes. The determination of the behavior patterns that leaders 

display while achieving success, and solving problems or issues can therefore reveal an idea 

on what type of perspective does the leader use to succeed throughout history. Hence it is a 

matter of importance to determine the behavior patterns that leaders adopt while clarifying 

issues and achieving success, that is, to determine leadership styles. In addition, a good grasp 

of management perspective of the leader provides a better understanding of his importance 

and his place in history. 

            It is widely believed that Tamerlane is one of the leaders of the great history of 

Turkish who won tremendous signal achievements. Tamerlane is a leader who has not 

experienced defeat and during his reign, he continually extended the boundaries of his empire, 

along with consistently focusing on winning in his life. Several studies and a number of 

publications about Tamerlane have been done in Turkey and around the world as well.  His 

life, achievements, wars, leadership and management perspective had earned him a very 

important place in historical perspective. A detailed discussion of Tamerlane’s leadership 

styles and his management perspective are significant for a better understanding of his 

importance and his place in history. We encounter numerous publications about many 

people’s leadership styles and management perspective that influenced the world history.  

However, formulating the concept of Tamerlane’s leadership and management may provide 

us with a better understanding of his role and his significance in world history, including his 

perspective. The main objective of this current study is to find out which leadership styles 

Tamerlane displays and what type of management perspective he focuses on. Accordingly, a 

voluminous literature review and subsequent assessments have been carried out. 

             In this study, firstly, the concept of leadership is described and secondly, Tamerlane’s 

(Timur the Lame) early life is discussed. Thirdly, Tamerlane’s leadership styles and 

management perspective have been evaluated. In this way, we will have a better 

understanding of Tamerlane’s place in history regarding his phenomenal success. Further, in 
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the preliminary findings of this study, we acquired the vast majority of publications about 

Tamerlane and the necessary evaluations have been chiefly carried out on those. As a result of 

these evaluations, we attempted to determine Tamerlane’s leadership styles and management 

perspective. In this context, we found that Tamerlane adopted some leadership styles, such as 

ethical leadership style, authoritarian leadership style, democratic leadership style, visionary 

leadership style and strategic leadership style. Last but not least, considered opinions about 

strategic and tactical view of Tamerlane, and the use of reward power are 

expressed.                       

            1.THE CONCEPT OF LEADERSHIP  

            Ever since the dawn of the human race on Earth, some people have gained the upper 

hand in influencing other people, and they have managed to drag large groups of people 

along. Such people emerged throughout history and caused other people sometimes 

experience success and sometimes not (Güney 2011: 336). There have been leaders that shape 

institutions and drag the broad masses of people in every period of history. Due to the 

hierarchical structure of human beings, it can be assumed that all social systems reflect the 

need for a leader and so will be in the future (Gürüz et al. 2009: 293). 

            The Anglo-Saxon term ‘lead’ which means ‘path’ or ‘way’ is considered as the root of 

the words ‘leader, leading, leadership’. The root word ‘lead’ comes from the word ‘leaden,’ 

which means ‘to travel’ or ‘to go’. The Anglo-Saxons used it in the sense of ‘sea route’ due to 

their sailor roots. Consequently, leader is the person who guides people. A leader at sea 

correspondingly has to be the helmsman as well as the navigator. Hegemon is the ancient 

Greek word for ‘leader’ meaning ‘road and travel’ like the Roman word ‘dux’. In the same 

way, the concepts ‘gubernator or governor’ mean ‘coxswain’ of a boat in Latin, and therefore 

show us that the word ‘leader’ does not come from the origin of the English language 

(Saruhan et al. 2009: 231). 

            Leadership has been an issue, which inspires interest and excitement among the people 

for a long time. Leadership commands the victorious armies, governs the corporate empires 

from the top of skyscrapers, or imagines strong and dynamic people that shape the courses of 
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nations. The heroic behaviors of the brave and intelligent leaders form the basis for a large 

number of legends and myths (Yukl 2010: 19).  

            In the academic sense, the term ‘leadership’ frequently used in the last two centuries, 

although it entered the canon of world literature in the 14th century. Researchers stated the 

definition of leadership regarding more likely their personal points of view and facts that they 

attach importance to. A large number of definitions of leadership were offered when 

leadership researches began to gain momentum in the 1950s (Zel 2006: 109).                  

            Additionally, when a large number of proposed definitions about leadership are 

examined and attempted to create a synthesis, this concept, can be defined as the sum of the 

skills and knowledge to be able to collect a group of people around specific purposes and 

passing them into action to carry out these objectives (Eren 2008: 431). It is generally 

accepted that the leadership is defined as the ability to influence others. A leader can use his 

power to influence the behavior of others. The person who leads - strives for a voluntary 

cooperation (Pride et al. 2012: 179). 

            Furthermore, leadership can be defined as the ability to influence people towards 

achieving the objectives. The main idea of this definition is that leadership is related to other 

people to reach goals (Daft 2008: 490). In general, leadership can be defined as a behavior 

guiding in a collective manner, displaying an objective and a sense, along with imposing an 

attractive common vision on self-perception of the followers, motives and ideological values 

(Thepot 2008: 289).                  

             Following this further, leadership can be defined as a personal process that influences 

and directs the activities of others under certain conditions to achieve the objectives of an 

individual or a group. Leadership is a process pertinent to the doings of leaders. Accordingly, 

leader is seen as the person who impels others to the behavior in the direction of specific 

purposes (Efil 1998: 5). 

             To be sure, leadership can be defined as a process that a person impinges upon others 

towards achieving the objectives of a group or organizational goals. There are three points 

highlighted in this specified definition. Firstly, leadership is a social influence process. 
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Leadership does not occur without one leader and/or more followers. Secondly, leadership 

occurs with a portion of the voluntary acts of the followers. In leadership, the existing status 

as volunteer compliance separates leadership from the other formal authority-based influence 

modes. Thirdly and finally, leadership results in the behavior of the followers as goal-oriented 

(Helms 2006: 445). 

             Thus, studies conducted in relation to leadership style, have become established as a 

theory, often in the form of the dimensions of leadership style and existent specific behaviors. 

Appropriate leadership style selection is of critical importance in the name of ensuring the 

success. Because leaders are the selectors and leadership style selection reflects their 

management perspectives. In the same way, the leadership style is seen as a type of behavior 

chosen for the solution of the issues encountered and the realization of the leader’s objectives 

as well. The environment, the leadership process and the investigations carried out on the 

personal characteristics of leadership gave rise to different leadership styles as a result (Çelik 

et al. 2008: 51-52). 

              2.TAMERLANE’S EARLY LIFE 

             Tamerlane was born on April 9, 1336, in a village called ‘Ilgar,’ near the city of Kesh, 

in the Year of the Rat, according to the 12-year cycle of animals related to the Turkish 

calendar. Tamerlane’s father, ‘Taragay’, was the chief of the Barlas tribe and his mother 

called ‘Tekine Khatun’. Tamerlane acquired his nickname Kureken ‘groom’ when he married 

the daughter of Sugurgatmis ‘Malik Khatun’ who was a descendant of Ogedei Khan (Eraslan 

2010: 368).  Tamerlane’s ancestors were the lords of the manors not only in Kesh, but also in 

the immediate vicinity of Taskent and even in Caganian (Togan 1972: 82-83). As uttered in 

the empire of Timur, the word ‘Beg’ was used by Turks in the same sense of ‘Amir,’ that was 

used by Iranians (Barthold 1997: 40).  

             Tamerlane is seen as a person who wished to reestablish Genghis Khan’s work. It 

should be noted that Tamerlane obtained the name ‘iron’. Correspondingly, the meaning of 

the name ‘Tamerlane’ is iron lame in Turkish. It is not known why did Tamerlane obtain the 

name ‘iron’, while the name ‘lame’ was attributed to him for his real lameness (Roux 

2002).                  
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             Additionally, Tamerlane is seen as the undisputed leader of the group of world 

conquerors in history. In 1336, the Chagatai (Chagatai and the community belonging to their 

sons) spread over a wide area from the former territory of the Uighur state extending to the 

interior of Afghanistan. The Chagatai Khanate was split into two in the year 1336, when 

Tamerlane was born (Sümer 1999: 341-342). 

             To be sure, Tamerlane was far-sighted, serious-minded, brave and shrewd ruler, a 

good commander, and is regarded as one of the rare great lords of history. Moreover, he had 

made several military expeditions to a large region from Central Asia to Anatolia and 

established a great empire, whose capital was Samarkand. Furthermore, he was a leader, who 

showed respect for guardians and noblemen, patronizing artists and scholars as well (Eraslan 

2010: 369). Tamerlane wanted to get Samarkand into state as the most beautiful city in the 

world by bringing the artists from all areas working in different regions (Göktaş Kaya 2009: 

61). 

             Pursuing this further, Tamerlane had established one of the largest states of the 

history of Turkish in a short period of time by appearing in Samarkand in the second half of 

the 14th century. Tamerlane had an important place both in Turkish history and world history. 

Correspondingly, he had a clear concept of absolute sovereignty like the other great Turkish 

rulers in history and organized all of his military expeditions in the direction of this concept 

(Yüksel 2008: 240). 

             Nevertheless, Tamerlane can also be seen as a leader who placed a high value on 

science and culture, although he was at war on numerous occasions (Agoston et al. 2009: 

562). Tamerlane had a wide range of abilities, such as creative and organizational. He stands 

out as a leader who loves the law, fine arts and literature (Roux 2008: 310). One of the most 

important features of Tamerlane that makes him different from others is that his respect for 

science and scientists (Kocaoğlu 2011: 12). 

             Before Tamerlane, between the years 1347 to 1360, Amir Kazagan was the dominant 

power in Transoxiana, in the western branch of the Chagatai nation, and in today’s 

Afghanistan. Amir Kazagan died in 1360 (Togan 1972: 81). Tamerlane made his debut in 

history with his political activities in 1360. Similarly, Tamerlane started to gain an important 
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place in history after ruling Samarkand in 1371. He had established a great country on a wide 

geography in a short period of time. He was a major Turkish ruler who never experienced 

defeat in his battles (Yüksel 2004: 85). However, Tamerlane’s empire was dismantled after 

his death in 1405 (Coşan 2009: 21). 

             3.THE EVALUATION OF TAMERLANE’S LEADERSHIP STYLES AND 

MANAGEMENT PERSPECTIVE 

             As was mentioned earlier, Tamerlane is seen as one of the most important leaders of 

the great history of Turkish. It should be noted that Tamerlane’s choice of the types of 

behavior, and achievement of his goals as a leader, that is, his leadership styles are of great 

importance to analyze. Our aim in this section is to carry out an in-depth analysis of 

Tamerlane’s leadership styles and his management perspective.                   

             The determination of the type of behavior, that Tamerlane adopted while attaining his 

objectives as a leader, forms the basis for our study, along with a thorough examination. To 

put it another way, the main aim of this study is to determine Tamerlane’s leadership styles. 

Besides, leadership styles were likely to have a huge bearing on the success of Tamerlane. 

Nevertheless, a rigorous examination is important to reveal the true historical significance of 

Tamerlane once again. The determination of Tamerlane’s leadership styles is also an 

important consideration from the historical perspective. At the same time, revealing all the 

details of Tamerlane’s management perspective is the basic paradigm for our study.                     

                    3.1. Ethical Leadership Style and Tamerlane 

             Ethics is defined as a set of moral principles and standards of behavior (Wulf 2012: 

10). Ethics is a key element of the leadership due to the nature of the relationship between 

leaders and followers. Leaders may affect their followers’ lives as either positive or negative. 

The nature of influence depends on leader’s character and behavior (Rowe et al. 2011: 441). 

On the one hand, ethical leadership style was drawn toward the preciseness of the objectives, 

but on the other hand, it allows the creation of ethical standards (Özdemir 2003: 

164).                 
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              It should be noted that Tamerlane declared himself as an ‘Amir’ on April 10, 1370. 

Tamerlane was always praised for his humility in this regard. He declared himself neither 

‘Sultan’ nor ‘King,’ nor even ‘Khan’, but only settled for being an ‘Amir’. Besides, he never 

wanted to bear a higher title than ‘Amir’ and even when he was inebriated by his phenomenal 

victories he just used the title ‘Great Amir’. He put a descendant of Ogedei Khan on throne in 

order not to be seriously detrimental to the legitimacy of Genghis Khan. To be sure, 

Tamerlane was the only powerful and exact undisputed leader (Roux 2006: 335). In this way, 

he insured to leave the giant shadow of Chagatai Khanate always behind. Moreover, Chagatai 

Khan signed the imperial decrees in the name of Tamerlane as a result (Roux 2008: 308). 

            Tamerlane was not directly descended from Genghis Khan, so he declared himself 

only as an ‘Amir’ and never inherited a higher title in spite of all the wars he won. Tamerlane 

exhibited an ethical behavior and put an a descendant of Ogedei Khan (in other words a 

descendant of Genghis Khan) on throne. This type of behavior can be considered as an 

indication that Tamerlane was a leader of his ethics and a person who gave importance to 

ethics, although he was the only authority and administrator. It was evident that Tamerlane 

could get a higher title if he wanted to, regarding he was a very strong leader and in 

whichever war that he fought, he won accordingly. Consequently, Tamerlane assumed 

Chagatai Khanate’s power and did not damage the legitimacy of Genghis Khan by exhibiting 

this ethical leadership style. 

            Additionally, Tamerlane was a leader, who hated lies and people that lied to him, even 

if someone wanted harm come to him, he never let honesty go. Tamerlane had a signet ring 

constantly wearing on his finger and the phrase ‘rasti’, ‘rusti’ (honesty is the salvation) was 

painted on the ring. Similarly, the same phrase was written at the end of his letters, and it is 

the convincing evidence that Tamerlane attached cardinal importance to righteousness 

(Yüksel 2004: 88). 

           It should be noted that Tamerlane always exhibited a negative attitude towards lying, 

and it shows us that he laid great emphasis on ethics as a leader. In the same way, he used 

phrases emphasizing righteousness even in his own letters, and it evokes sympathy from us 

that he was a person headed towards the type of ethical behavior. It is important to show that 
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Tamerlane was a person, who took ethics into account, and he highlighted the righteousness 

in a variety of ways - he had his own concept of honesty. Just using the title of ‘Amir’ is 

important in the sense that Tamerlane, a very strong leader who had won all wars against his 

opponents, was a person going towards the ethical principles and righteousness.                     

           3.2. Authoritarian Leadership Style and Tamerlane 

          Authoritarian leader is a leader who carries out all decision-making activities by 

himself. It can be mentioned that the following four traits characterize authoritarian leadership 

fully: 1) Leader takes all the decisions, 2) Leader first makes effort to achieve success, not 

interested in happiness and satisfaction of his followers, 3) Leader maintains the social 

distance between himself and his followers, 4) Leader tends to use the method of punishment, 

while setting his followers into action (Goethals, Sorenson, and Burns 2004: 68). 

Authoritarian leader is seen as a person, who takes all the decisions by himself, has all the 

information himself, constantly maintains the distance with his followers, keeps his followers 

under strict control (Sinha 2008: 378).                       

           To be sure, Tamerlane was a dominant personality who was serious, determined, and 

tough. When he wanted to do something very much, he did not let any difficulties stop him, 

and also wanted an immediate fulfillment of his orders. In the same way, he did not excuse 

any person who mounted a slight opposition to his orders, and in this way he did not let his 

reputation tarnish. Moreover, his attitude was extremely hard and cruel towards the ones who 

ignored his orders, or objected him. Tamerlane enjoyed every one of his utterance perceived 

as an order, and wanted his orders get fulfilled immediately (Yüksel 2004: 88-90). 

           Tamerlane stands out as an authoritarian leader with his absolute obedience 

perspective, personal mastery demonstration and attitudes aimed at control. As regards 

authoritarian leadership, it is important to show that Tamerlane wanted his orders get 

executed promptly, along with not to be forgiving toward any person who mounted opposition 

to his orders. It should be noted that the type of behavior Tamerlane demonstrated against 

people, who objected him or ignored his orders, reflects that he was a person who adopted his 

authoritarian style of leadership.                        
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           Pursuing this further, Tamerlane’s type of behavior aimed at his orders as a leader, that 

is, an absolute desire for the application of his orders under all circumstances is important to 

show his authoritarian trait. To be more precise, it can be explained as a basic understanding 

of an absolute control trend. Thus it reveals the authoritarian style of leadership. 

Consequently, thanks to the authoritarian leadership style that Tamerlane demonstrated, he 

certainly did not allow the deterioration of his personality. 

           Additionally, Tamerlane was a leader, who did not allow a lack of discipline and was 

unforgiving of even the smallest errors, disliked jokes, not to mention he maintained his 

seriousness against everyone (close or distant). People and cities remained safe that obeyed 

his orders immediately, while those that had the smallest opposition were destroyed by him, 

and it was a pleasure for Tamerlane to fight and he got great pleasure from taking his revenge 

on his opponents. Accordingly, when Tamerlane learned that someone wanted to fight against 

him, he rejoiced at it and did exactly jump for joy battling with that person (Yüksel 2004: 91-

94). 

           Consequently, exhibiting types of behavior such as giving great emphasis on 

discipline, not tolerating even the smallest errors, seriously disliking jokes, and sounding 

serious against everyone, denotes that Tamerlane was an authoritarian person. To be more 

precise, as a leader, Tamerlane expected absolute obedience to him and ruined people who did 

not obey. When the smallest sign of opposition against him was present, he tended towards to 

destroy them, so it shows us that he was an authoritarian leader. On the other hand, Tamerlane 

gave confidence to those who obeyed him. To put it another way, Tamerlane shaped his 

behaviors with the aim of absolute obedience and absolute control. In addition, heading 

towards taking his revenge on an opponent, reveals the sense of his absolute dominance. 

            3.3.Democratic Leadership Style and Tamerlane 

            A leader, who has a democratic style, may ask his team a question like: ‘What do we 

do?’ ‘You decide.’ Pure democratic leadership style is always available, but its use to a 

certain extent with other leadership styles is extremely effective. The most effective side of 

the style of democratic leadership is to generate motivation and power for people through the 
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sharing of information. However, the major drawback of democratic leadership style is that it 

can lessen the decision-making process (Bloch et al. 2007: 64-66). 

           When Tamerlane wanted to move to a place, he gathered the state officials 

immediately and gave them the right to speak freely in consultation with him. Moreover, he 

never gave this up and would believe in thinking that someone who was always in 

consultation with other people, discussing regularly the outcome of his work - would not 

regret it never. Correspondingly, Tamerlane expressed the view that everybody was free to 

consult in parliament, and therefore might speak as much as they wanted. Similarly, 

Tamerlane had wielded his all power on behalf of the access to the right decision. Thus he 

combined his idea with the decision occurred and wanted it to comply with his own desire 

(Yüksel 2004: 99).               

            Consequently, gathering the state officials, while preparing to go on a military 

expedition, consulting with the state officials to reach a final decision and giving them the 

right to express their ideas, show us that he was a ruler, who used the democratic style of 

leadership. It is worth bearing in mind that Tamerlane displayed democratic leadership style 

even during his own time. However, reaching a final decision by combining his own idea to 

the decision resulting from consultations and regarding this decision in line with his own 

wish, indicate that he tended to show the authoritarian style of leadership. As a result of 

Tamerlane’s consultations as a leader in decision-making, he used democratic leadership style 

in conjunction with the authoritarian leadership style and thus it seems likely that Tamerlane 

took his decision in a more effective way. 

            3.4. Visionary Leadership Style and Tamerlane 

            In everyday language, vision is generally considered as anticipating and predicting the 

future, and therefore developing acts according to the changes in the future (Doğan, 2007: 

37). Visionary leadership reflects an extremely important leadership style because the vision 

reveals an idea separated from the realities of everyday life (Serinkan 2008: 198). Visionary 

leaders clarify the future orientation for their followers and establish the conceptual 

framework for the missions and goals. Developing a vision for the group or community 

means to determine the group or society where and how to go. To put it simply, it is an 
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important attribute designating what the followers are expected to do and see (Güney 2011: 

357). 

             It took Tamerlane a continuous period of ten years to enter Transoxiana and capture 

Harezm. It was necessary for Tamerlane to enter Baghdad twice and he had severely set upon 

Mongolia again and again. Also he had set out on military expedition against Kipchak Khan 

four times. More to the point, Tamerlane was saying that the world cannot serve two masters 

(Roux 2008: 309-321). It had been established a small independent kingdom in Harezm (a 

part of Transoxiana) by the collapse of Ilkhanids. Accordingly, Tamerlane would march on 

the kingdom and had to attack twice. In fact, it was seen that he rarely snatched victory after 

the first attacks (Roux 2006: 335). 

             Following this further, Tamerlane was a leader, who adopted a consistently winning 

perspective, and set out as a vision to be the unique master of the world. In this context, 

Tamerlane’s organizing military expeditions more than once to places where he could not 

have captured at a time, shows us that he had this vision. It should be stressed that his vision 

was to be the only supreme winner in the world. From this perspective, he emerges as a 

person, who also showed visionary leadership style. Moreover, his winning perspective had 

been adopted by all the state system and the army. The sense of seizing every place that he 

organized military expedition is a reflection of his vision revealed. Thus Tamerlane looked to 

the future with the intention of becoming the only dominant ruler. 

             3.5. Strategic Leadership Style and Tamerlane 

            Strategic leaders are seen when uncertainty and confusion in a harsh environment are 

widespread. Likewise, strategic leadership occurs while facing with an increasingly turbulent 

environment (Boal et al. 2001: 516). Also, strategic leaders have features such as foreseeing 

the future, coping with uncertainty, taking bold decisions fitting the environmental conditions 

(Ülgen et al. 2007: 375). There is the need for strategic leadership in order to have a solid 

structure in a dynamic environment full of threats and opportunities (Serinkan 2005: 91). 

            Tamerlane had news aggregators in his country, as well as spies in other countries. 

These spies circulated different countries pretending as dervish, merchants, astrologer, artist, 
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or wrestler and gained information on major issues germane to the cities, towns and 

prominent people from these countries, informing Tamerlane. The scouts dispatched 

‘Karavul’ or used ‘Gacarci (guide)’ with the intention of gathering news about the enemy. 

Right and left wings disposed troops alongside themselves in order to ensure their own safety. 

‘Nikavul’ followed the fleeing enemy forces (Aka 2010: 127). Tamerlane was a person, who 

had the ability to withstand instantly when suddenly came under attack by pretending that he 

was expecting such an attack. Tamerlane was a leader who never set out without obtaining 

information from his spies (Yüksel 2004: 93-99). 

             Pursuing this further, Tamerlane was a ruler who had the ability to follow the external 

environmental conditions. This is shown by the people who carried a special burden of 

responsibility to gain information about other countries. In the same way, in his efforts to find 

information about the enemy during the war and having people charged with a duty on the 

enemy and taking the external environmental conditions into account, indicate that Tamerlane 

used the style of strategic leadership. Again, his respond to sudden attacks as though he had 

been expecting, is an indication of the style of strategic leadership. Furthermore, Tamerlane 

was a person, who constantly analyzed the external environmental conditions and would not 

attack unless he gained information from his scouts. Last but not least, he continuously 

monitored the external environment. That is, he was a ruler constantly monitoring the 

opportunities and threats in the external environment. These behaviors that Tamerlane 

displayed as a leader is an indication, that he was a person with strategic leadership style. 

            3.6. Tamerlane as a Strategist and Tactician 

            The underlying meaning of the concept of strategy is the cause, which is behind 

actions and activities. Strategy is not an action, but the cause of the action. More to the point, 

strategy shows the way, direction and route. Everyone can see and monitor the activities and 

actions. The results of activities can be noticed from the outside. However, strategies cannot 

easily be seen and perceived (Erkut 2009: 42). Strategy, in terms of its essential meaning, can 

be expressed as a conscious attempt in order to reach a goal (Huff et al. 2009: 6). 

             The concept of strategy originated in military literature. Military strategy can be 

defined as the art of design and management of activities and operations that armies might 
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undertake in a war. Military strategy aims to reach a victory by using the existing resources in 

the most effective and economical way (Ülgen et al. 2007: 33). Accordingly, strategy as a 

concept of military, can be defined as the art of war, and the planning and implementation of 

the operation that launched for reaching a successful conclusion in a battle (Demir 2007: 189).  

             Tactic is a movement plan. If strategy is an intellectual fact related to configuration 

and design, then tactics relate to a detailed configuration of the action and application. In 

addition, tactics are consist of more particular and less considerations, and the art of 

application. Tactic is a tool that performs strategy and its indispensable continuation (Erkut 

2009: 51). 

             It should be noted that Tamerlane was a phenomenally successful warrior, strategist 

and political leader (Agoston et al. 2009: 562). Moreover, Tamerlane was a ruler who had 

unique strategic capabilities that he demonstrated during the war (Roux 2008: 302). Perhaps 

most importantly, Tamerlane was a strategist and is also seen as an excellent war tactician. 

Furthermore, Tamerlane was a leader, who was able to deploy his combat troops in an 

unusual way and a dominant tactician of new combat tactics, which previously unknown. 

Tamerlane was famous for his clear reflection of excellent communication and discipline in 

the army and for the rapid and frequently changing attacks as a result  (Nicolle et al. 2000: 

20). 

            One of the main reasons behind Tamerlane’s great success is his strategic skills and 

knowledge of effective strategy. Tamerlane had won all wars against his opponents by 

implementing strategies. He was also regarded as a very good tactician. In particular, 

Tamerlane defeated his enemies in the wars, developing new tactics. Moreover, Tamerlane, 

thanks to the perfect harmony in his army, had reached victories by focusing on new and 

different tactics. Also, he is considered to be a superior tactician in that respect. There is no 

denying the fact that Tamerlane’s outstanding military strategy and knowledge of tactics 

constantly led him to success. Last but not least, Tamerlane was a leader who dominated the 

basics of military strategy and therefore stood out as a person who constantly reaching 

victories. 
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             Following this further, Tamerlane sketched the battle formation himself. Similarly, he 

led the attacks, withdrawals and splits on the enemy lines. More to the point, he would detect 

if the enemy were moving slow, attack in sections, or attack with great force all together. 

There is no doubt that he was well aware of the lines of battleground for attack, retreat, and 

maneuver. Hence he was cognizant of the formation of enemy forces (Kocaoğlu 2011: 99). 

             Not only did Tamerlane preserve old traditions in battle procedures, he also brought 

innovations. In 1391, in his battle with Toktamis, he had sent his soldiers into battle in seven 

great units, in a manner totally unknown until then. The army, prepared for this war, were 

separated into divisions, such as the right-wing (Baraungar), the left-wing (Caungar) and the 

center (column), along with ‘Monglay’ or ‘Irevul’ as forward, and Cagdavul as backward 

(Aka 2010: 126-127). 

             Tamerlane had continually focused on new tactics as a senior tactician in his battles, 

and thus guaranteed immediate successes. Tamerlane also had been constantly exploring new 

ways as a combat tactician. Thus he was able to configure different formations of battle in his 

era, achieving success. This means that he was a person having a commanding influence over 

the issue of reorganization. At the same time, thanks to the tremendous rapport between his 

unit, it can be said that the reorganization activities were carried out quickly. 

             3.7. Tamerlane’s Use of Reward Power as a Leader 

              People usually obey the commands or instructions of others in order to achieve the 

desired results of their efforts. Someone, who delivers the prizes that look valuable, can wield 

power over these individuals (Özkalp et al. 2010: 548). Reward power is the power related to 

the ability to give people anything that they value. It may be verbal or non-verbal as well as 

something tangible and visible (money, gifts, etc.) or may not (such as praising a behavior). If 

this reward is suitable and real, it may strengthen relationships and increase loyalty as a result 

(Barutçugil 2004: 301). 

             Tamerlane was a person who distributed gifts called ‘öğlige’ in order to increase his 

troops’ enthusiasm before engaging in a war. Benefit providers were rewarded and named 

‘Suyurgallar’. This phrase was used as a bestowal upon servants, but it meant more like a 
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land. Accordingly, servants, who acquired ‘suyurgal’, were exempted from all taxes and 

obtained the right to collect taxes, which were paid the state treasury earlier (Aka 2010: 128). 

             Further, Tamerlane would reward people, who made an useful contribution to the 

army in wars, and these people addressed as ‘Suyurgallar’. The term ‘Suyurgallar’ means the 

possession of a land. In other words, Tamerlane, as a leader, used his reward power for people 

who had provided considerable benefits to the army in wars, and exempted them from all 

taxes and gave the right to collect taxes, which were paid the state treasury earlier, rewarding 

them with the land. Here, we see clearly that Tamerlane is a leader who uses the reward 

power. Tamerlane regarded the people, who have done something useful as superior 

compared to other people, using the reward power. It should be noted that giving people the 

right to collect taxes is also a kind of rewarding, promotion. Tamerlane emerged as a leader 

who laid emphasis on motivation by distributing a variety of gifts to motivate his soldiers 

before went into battle. This situation is important in terms of revealing Tamerlane, who is 

aimed at the issue of motivation in his time. 

              DISCUSSION AND CONCLUSION 

              In this present study, firstly, the concept of leadership is discussed. In addition, 

Tamerlane’s early life is depicted. Furthermore, it is attempted to examine Tamerlane’s 

leadership styles and management perspective in detail. In this way, it is expected that the 

results of the research may provide a better understanding of Tamerlane’s role and his 

significance in history.         

              The aim of this study was to identify the important conclusions regarding 

Tamerlane’s leadership styles and management perspective. In this context, it is revealed that 

Tamerlane had the following leadership styles: ethical leadership style, authoritarian 

leadership style, democratic leadership style, visionary leadership style and strategic 

leadership style. Moreover, the information relating to the strategic and tactical view of 

Tamerlane and the use of reward power is imparted. 

              There is no disputing the fact that the following items serve as an indication of 

Tamerlane’s ethical leadership style. That is, Tamerlane was not a descendant of Genghis 
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Khan, so he did not declare himself as ‘Khan’ in spite of all the historic victories he clinched, 

he only bore the title of ‘Amir’ throughout his life, he attached great importance to 

rightousness via using symbols and he always hated lies as a result. On the other hand, 

Tamerlane’s demand for unquestioning obedience from his soldiers and his wish that every 

single of his utterance to be perceived as an order, along with his desire to destroy all those 

people who oppose him are all the indications of his authoritarian leadership style.                   

             Tamerlane’s democratic leadership style has the following indication: he held 

consultations with state officials and gave them the chance to talk and say what they wanted, 

thinking that people who consulted with him would never regret. In addition, Tamerlane’s 

wish to be the only master and lord of the world, his great dedication to a life focused on an 

absolute victory winning, along with organizing several military expeditions in rapid 

succession until he captures a place, show his visionary leadership style. Furthermore, having 

spies in other countries and never set out without obtaining information from them, 

withstanding instantly when came under attack by pretending that he was expecting such an 

attack, observing and following closely the external environmental conditions exhibit his 

strategic leadership style. 

              Additionally, Tamerlane's demonstration of unique strategic capabilities during the 

war, controlling new combat tactics, developing new tactics and consequently defeating the 

enemy in the battles, along with facilitating innovations in war procedures reveal that he was 

a superior strategist and tactician. Tamerlane established an outstanding rapport between his 

troops, and thus he carried out the reorganization activities easily. Moreover, his distribution 

of gifts with the intention of increasing his unit’s enthusiasm before engaging in a war, his 

reward for benefit providers in wars and exempting them from all taxes and giving them the 

right to tax collection are the indications of Tamerlane’s efficient use of reward power, and 

the motivation that he placed emphasis on. 

              When assessing the results in terms of today’s leadership styles and management 

science perspective, it is seen that Tamerlane had dominance in many leadership styles of 

today regardless of his age. At the same time, he is a great strategist and tactician, along with 

his careful handling of the management science. It is seen that Tamerlane was a leader 
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dominating a number of leadership styles of today even in his time. This current study 

underscores the fact that Tamerlane was also a person who made full use of the management 

science. 

               In this study, we have attempted to demonstrate that Tamerlane is one of the great 

leaders who have achieved renown in world history, along with his effective strategy and 

broader perspective on management science. It has been seen that Tamerlane implemented the 

science of strategy and accordingly, a variety of assessments focused on his strategy skills. 

Finally, thanks to this present study, it is held out much hope of enriching a proper 

understanding of Tamerlane’s place in the stage of world history. One final point to remember 

is that this study reflects the basic concept of Tamerlane’s leadership and management 

perspective with the aim of serving as a guide. 
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REKLAM MÜZİKLERİNİN MARKA FARKINDALIĞI YARATMA AÇISINDAN 
YAPISAL OLARAK İNCELENMESİ∗∗∗∗ 

           

Prof. Dr. Hasan ARAPGİRLİOĞLU 1  Öğr. Gör. M. Serkan ÇAKIR 2 

Öz 

Bu araştırma, ‘Değişik yaş gruplarında, reklamlarda kullanılan müziklerin hangi 
yapılarından dolayı (tür, biçim, tını) farkındalık yarattığının ortaya çıkarılması ve farkındalık 
yaratan reklam müziklerinin yapısal olarak incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın 
ilk aşamasında literatür taraması yapılmış; reklam, reklamcılık ve reklam müzikleri üzerine 
yazılmış tüm mevcut kaynaklar incelenmiştir. Araştırmamın ilk bölümünde öğrencilerin yaşı, 
cinsiyeti, kardeş sayısı, okuyan kardeş sayısı, aile aylık geliri, anne-babanın eğitim durumu ve 
öğrenim gördüğü okullar incelenmiş; çalışmanın sonraki aşamasında ise yardımsız hatırlatma 
metodu kullanılarak 60 adet reklam içerisinden hatırlanma oranı en fazla çıkan 10 adet reklam 
tespit edilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında tespit edilen 10 adet reklam; okul, yaş, 
cinsiyet ve sosyo-kültürel yaşam seviyelerindeki öğrencilere tek tek izlettirilerek, müziğin 
hangi özelliğinin reklama karşı farkındalık yarattığı tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmanın bu 
bölümünde 10 adet reklam müziğinin ana tema melodileri notaya alınmış ve her reklam 
müziğinin yapısal özelliklerini içeren bir tanıtım kartı oluşturulmuştur. Araştırmanın son 
aşamasında elde edilen verilerin analizi SPSS 17.0 programında yapılmış ve tablolar halinde 
sunulmuştur. Yapılan araştırmada; reklam müziklerinin reklamın fark edilmesinde ve 
izlenilmesinde önemli bir yere sahip olduğu, öğrencilerin reklamlarda en fazla dikkatini çeken 
ve reklama karşı farkındalık yaratmasını sağlayan müziksel özelliğinin reklam müziğinin 
ezgisi, ritmi ve sanatçısı olduğu, reklam müziklerinin genel özellikleri ile hedef alınan yaş, 
cinsiyet, gelir ve eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Reklam, Reklam Müziği, Cingıl, Farkındalık 
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A STRUCTURAL INVESTIGATION OF ADVERTISEMENT MUSIC IN TERMS OF 
CREATING BRAND AWARENESS  

Abstract  

This research was carried out to reveal which characteristics (type, form, timbre) of the 
advertisement music used in commercials create awareness in different age groups and to 
study structurally the jingles which raise awareness. At the first stage of my research, by 
reviewing the literature, all the available resources written about advertisement, advertising 
and advertisement music were examined. Such variables as the students' age, gender, number 
of siblings, family’s monthly income etc. were scrutinized in the first part of my research. 
Then, using unaided reminding method, 10 commercials whose recall rates are the most 
among 60 pieces of advertisement were identified. At the second phase of my research, the 
students at the levels of school, age, gender and socio-cultural life were made to watch 
individually those 10 commercials selected before and thus it was determined which 
characteristic of the music created awareness about the advertisement.  

Besides, in this part of the research, the main theme melodies of the 10 advertisement 
music choosen were notated and an identification card containing the structural properties of 
each advert music was created. At the final stage of the research, the data obtained were 
presented in tables by analyzing on SPSS 17.0 program. It was inferred from the present study 
that the advertisement music had an important role in the ads' being noticed and watched, 
what attracted most attention of students in ads and made them aware towards ads as musical 
characteristic were melody, rhythm, and the artist of the music, and there was a 
meaningful relationship between the general properties of the advert music and the targeted 
age, gender, income and level of education. 

Keywords: Advertisement, Advertisement Music, Jingle, Awareness 

1. GİRİŞ 

Bu bölümde araştırmanın problem durumu, amacı, önemi, sayıltıları, sınırlılıkları, 
çalışma ile ilgili araştırmalar, reklam, reklamcılığın tarihi, reklamcılığın Türkiye’de ki 
gelişimi, reklamın amacı, reklam müzikleri, reklam müziklerinde kullanılan kavramlar, 
reklam müziği çeşitleri ve marka farkındalığı gibi alt başlıklar bulunmaktadır. 

1.1. Problem Durumu 

Reklamlar için seçilmiş ya da özel olarak bestelenmiş müziklerin yapısal özelliklerinin 
sosyo-kültürel işlevi üzerine yeni yaklaşımlar oluşturma çabası, bu araştırmanın temel 
problem durumunu oluşturmaktadır. Çünkü reklam müziklerinin yapısal özellikleri, izleyici 
kitlesinin cinsiyeti, yaşı ve ailenin sosyo-ekonomik yapısıyla birebir ilintilidir. 

1.2. Reklam 

Reklam terimi Latince kökenli olup çağırmak anlamına gelen ‘‘clemere’’ fiilinden 
türetilmiştir. Fransızca’da reclame, Almanca’da reklame, werbung, İngilizce’de advertisement 
olarak adlandırılmaktadır (Taşkın, Şahım, 2007:4). 
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Tayfur’a göre reklam; ‘‘Tam zamanında ve yerinde ikna edici ve bilgilendirici 
mesajların firmalar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve kamu kurumlarının ürünleri, 
hizmetleri, organizasyonları ve fikirleri hakkında izleyicileri ya da hedef pazar üyelerini ikna 
etmek veya bilgilendirmek için kitle iletişim araçlarının herhangi birinde yerleştirmelerin 
veya düzenlemelerin satın alınmasıdır’’ ( 2008:4). 

Ünsal’a göre reklam ‘‘Bir işin, bir malın veya bir hizmetin, para karşılığında, genel 
yayın araçlarında tarif edilerek, geniş halk kitlelerine duyurulmasıdır’’ (1984:12). 

Günümüzde reklam, pazarlama iletişiminin diğer elemanları gibi hem işletmeler, hem 
de tüketiciler açısından vazgeçilmez bir olgu durumuna gelmiştir (Elden; Kocabaş, 2001:13).  

Günümüz piyasasında rekabetin hızla arttığı, ürün sektörünün genişlediği bir ortamda 
firmaların istedikleri hedeflere ulaşabilmeleri için, reklamların büyük önem taşıdığı 
söylenebilir.  

Reklamın başlıca amaçları arasında, reklamı yapılan mal ve hizmetlerin satın 
alınmasını sağlamak, yeni bir ürünü pazara sokmak, firmayı ve malın özelliklerini anlatarak 
satıcıların ulaşamadığı kişilere ulaşmak, tüketicileri eğitmek ve marka bağımlılığı yaratmak 
gibi geniş amaçları olduğu söylenebilir. 

1.3. Relamcılığın Tarihi 

Reklamcılığın arihsel gelişimi Milattan önce 3000’li yıllara dayanmaktadır. Bu 
tarihlerde tüccarların tuttukları çığırtkanlar vasıtasıyla satış yapma çabaları ilk reklam olarak 
nitelendirilmektedir (Taşkın, Şahım, 2007:13). 

Gerçek anlamda ticari reklamcılığın ilk izlerine M.Ö. 79’da Pompei’de rastlanmıştır. 
Bu kentin duvarlarında sirk döğüşlerini haber veren, bir tavernanın yerini tarif eden, hatta 
fahişelerin hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgiler veren afişler yer alırdı. Fakat, 1440’lı yıllarda 
Johannes Gutenber’in matbaayı icadıyla yazılı malzemenin dağıtımı yaygınlaşıncaya kadar 
geçen uzun zaman zarfında, reklamcılık fazla bir gelişme gösterememiştir. Matbaanın icadı, 
reklamcılık alanında ilk adımların atılması bakımından yararlı olmuştur (Özulu, 1994:11). 

İkinci dünya savaşı yıllarında televizyon adı verilen yeni bir reklam medyası daha 
gündeme gelmiş ve günümüzün en etkili kitle iletişim aracı olarak nitelendirilerek reklam 
gelirlerinden en büyük payı alır duruma gelmiştir (Özgür, 1994:3). 

1.4. Reklamcılığın Türkiye’de ki Gelişimi 

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de reklamcılığın gelişimini, kitle iletişim araçlarının 
gelişim süreçleriyle birlikte incelemek gerekir. Ülkemizde reklamcılığın ilk örnekleri sözlü 
reklamlardır. Tellallar, çığırtkanlar, işportacılar ve tezgahtarlar bunların en güzel örneklerini 
oluştururlar. Bu reklamlara sesli reklamcılık denir (Tayfur, 2880:7). 

Ülkemizde reklamcılık Avrupa’daki gibi basın ilanları ile başlamıştır. Ülkemizde 
basılı ilk reklamlar, 1841 yılında çıkarılan Ceride-i Havadis Gazetesi’nde yer almıştır. Bu 
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ilanları 1860 yılında Tercüman-ı Ahval gazetesindeki, satılık ev, arsa ve kitap ilanları takip 
etmiştir (Şahım, Taşkın, 2007:18-19). 

Türkiye’de reklamcılığın kültürel, ekonomik ve sosyal hayattaki yeri ve ekonominin 
içindeki etkinliği, 1970’den sonra giderek artan bir gelişme göstermiştir. Reklamcılığın 
gelişimini hızlandıran etkenlerin başında hiç şüphesiz ki bu yıllarda itibaren, TRT 
Kurumunun televizyona reklam kabulüne başlaması gelmektedir. Türkiye’de televizyonun 
reklam medyası olarak kullanımı 3 Mar1980’li yıllarda, televizyon yayınları hızla ülkenin her 
tarafına yayılmış ve televizyonu izlenme oranları %98’e kadar varmıştır. 1983 yılından 
itibaren renkli yayınların başlamasıyla birlikte televizyon daha önemli bir teknolojik aygıt 
haline gelmiştir. Televizyon teknolojisinin bu yıllardan itibaren gelişmesi reklamcıların 
ufuklarını genişletmiştir. Örneğin reklamların dikkat çekmesi, izlenmesi ve sürekli 
hatırlanmasını dağlayacak bazı görsel efektler, genişleyen teknoloji ile birlikte daha rahat 
kullanılabilir hale gelmiştir. Günümüzde ise özel televizyon kanallarının çoğalması ve 
uydudan yayın yapılması, televizyonun izleyici sayısını, izlenme oranını ve izlenme süresini 
daha da artırmıştır. Bunun sonucu televizyon kanallarının reklam yayınları da aynı oranda 
artmıştır (Tayfur, 2008:8). 

1990’lı yıllardan sonra dijital teknolojinin gelişmesine paralel olarak reklamcılık yeni 
bir iletişim sahası olan internet ortamında da yapılmaya başlanmıştır. İnternet sayesinde bir 
reklam mesajı dünyanın her tarafına aynı anda ve büyük bir hızla iletilmektedir (Tayfur, 
2008:9). 

1.5. Reklamın Amacı  

Reklamın başlıca amacı, reklamı yapılan mal ve hizmetlerin satın alınmasını 
sağlamaktır. Reklamlar birden fazla amacı gerçekleştirmek içinde söz konusu olabilir. Bazı 
reklamlar yalnızca bilgi verirken bazıları da işyerlerinde çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan 
nitelikli personeli temin etmek için kullanılabilir (Şahım, Taşkın, 2007:11). 

1.6. Reklam Müzikleri 

İnsanlar yaşantısı boyunca pek çok reklam müziği işitir. Televizyon izlerken, radyo 
dinlerken, sinemada veya film izlerken istemeden de olsa reklam müziklerini duyar. Bazı 
reklam müzikleri uzun süre hafızada kalırken, bazıları da kısa bir süre sonra unutulur. 
Reklamlarla ilgili karşımıza çıkan görsel unsurlar bize o reklamların müziklerini hatırlatır. 
Reklam müzikleri, reklamcılık sektöründe önemli bir yer tutar. Televizyonda dinlediğimiz 
reklamların birçoğu müzikli reklamlardır.  

Reklam müziklerinin esas amacı dinleyici veya seyircileri sadece eğlendirmek 
değildir. Bunun yanı sıra, alıcılara ürünün özelliklerini anlatarak onları satın almaya 
özendirmek ve satışları arttırmaktır (Özulu, 1994:71). 

Çocuklar televizyon izlemeye başlar başlamaz, televizyon reklamlarından etkilenmeye 
başlamaktadır. Lyle ve Hofman’ın 1972 yılında yaptığı araştırma sırasında görüştüğü 
annelerin %75’i çocuklarının 3 yaşından itibaren reklam müziğini söylemeye başladığını, 
%91’nin ise reklamlarda gördükleri oyuncakları istediklerini belirtmiştir ( Çerçi, 2009:48). 
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Bir reklamda müzik uygulanıp uygulanmamasının, reklam ajansının müzik 
kullanımındaki istek ve deneyimi ile reklam bütçesine bağlı olduğu, reklam ajansı müzik 
kullanmayı ister ve elinde yeterli bütçe varsa söz yazarı ve yönetmene başvurduğu, daha 
sonraki aşamada ise ilgili harcamaların bütçesinin belirlendiği ve bütçe hazırlandıktan sonra 
da reklam müziğinin uygulandığı düşünülebilir. 

Reklam ve müzik ilişkisi konusunda odak genellikle müzik-hafıza ilişkisi üzerine olur. 
Reklamlarda oluşturulan melodik tekerlemeler, ahenkli sözcükler ve özel cıngıllar hep dikkat 
çekicilik ve anımsanabilme niteliklerine yapılan vurgudur. Melodinin bir kısmını veya 
bütünün algılayan beyin, zaman içinde bunu birleştirecektir. Bu veriler bütünleştirildiğinde, 
hatırlanmalar da o kadar yüksek olacaktır (Batı, 2010:792). 

Müzik, reklamlarda fon oluşturmaktan çok daha önemli görevler üstlenir. Ortak ve 
evrensel bir dil olması, kısa zamanda çok şey iletilmesine olanak sağlar, ilgi çeker, ikna eder, 
insanın zihnine takılarak ürünün hatırlanmasını sağlar (Timuçin, 2004:38). 

İyi bir reklam müziği uzun bir reklam filminde odaklanmamız geren yoğın ve kısa 
özel mesaj bölgesine işaret eder. Algılarımızı mesaj için hazırlar ya da mesajı direkt müzikle 
vererek bu zamanın en iyi şekilde kullanılmasını kolaylıkla sağlar (Tortop, 2005:19). 

Markanın tanınırlığını, hatırlanırlığını arttıran bir kurumsal kimlik unsuru olarak, 
seçilmiş ya da üretilmiş melodinin markaya uygun ve markaya özgü olması ya da bunun 
özgün bir şekilde düzenlenmesi, seçilen melodinin reklam ortamlarına uygunluğu bulunması, 
reklam müziği seçimindeki birinci kıstaslar olarak görünür (Huron, 1989:557).  

1.7. Reklam Müziklerinde Kullanılan Kavramlar 

Özulu’ya göre standart bir reklam müziği 60 saniye uzunluğundadır. Bu süre üç ayrı 
bölümde incelenir. Front: Genellikle 20 saniye uzunluğunda olup, müziğin ana teması bir 
solist veya vokal grubu tarafından seslendirilir.Bridge: 30 saniye uzunluğundadır. Çoğu 
zaman bu bölümde sunucu, düşük volümlü bir müzik üzerine ürünün veya hizmetin tanıtıcı 
unsurlarını duyurur.  Tag: Genellikle 10 saniye uzunluğunda olur. Ad veya sloganın vokalli 
versiyonu veya ana temanın tekrarı sunulur. Şarkıcı veya sunucuların üzerine okuyarak 
seslendirdikleri 60 saniyelik reklam müziği parçasına bed denir (1994:75). 

1.7.  Reklam Müziği Çeşitleri 

Özulu’ya göre reklam müziği çeşitleri; Yeniden Düzenleme: Daha önceden 
yayınlanmış bir reklam müziğini, farklı ritm, armonizasyon, ve orkestrasyon ile tekrar 
düzenleyip sunmadır. 

Underscore: Sözler olmadan, enstrümantal şekilde aranjmanı ve orkestrasyonu 
yapılmış, görüntü ve anonslarla desteklenmiş reklam müziğidir. Stok-müzik: Önceden 
plaklara veya ses bandlarına kaydı yapılmış müziklerdir. 

 Efekt: Reklamın tamamlayıcı bir unsurudur. Örneğin; Kapı kapanması, uçak 
havalanışı, silah atışı, kapı gıcırtısı gibi ses efektleri reklamlarda çok sık kullanılır.  
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SFX: Ses efektlerinin genel adıdır.  

ID: Ürünün sembolü haline gelmiş özel müziktir.  

Canned Music Bed: Üzerine şarkı söylenip, anons yapılabilecek şekilde düzenlenmiş 
sözsüz müzik parçasıdır.  

Overdub: Sözsüz müzik üzerine şarkı söylemek veya anons kaydetmektir. 

Bilinen Melodiler: Halk tarafından tanınan bilinen melodilerin kullanılmasıdır. 
Yalnız müzik alınıp ona yeni sözlerde yazılır’’ şeklinde sıralanır (Özulu, 1994:75-76). 

Jingle: Radyo ve televizyon reklamı için yazılıp düzenlenmiş, akılda kalıcı ve 
dinleyenlerin dikkatini çekebilecek özelliklere sahip sözlü melodiye denir. Jingle’lar; Tasvir 
jingle’ları, doğrudan satış jingle’ları ve zor satışlar için yapılan jingle’lar olmak üzere 3’e 
ayırmak mümkündür (Özulu, 1994:76).  

1.8. Marka Farkındalığı 

Amerikan Pazarlama Birliği’nin tanımına göre marka, ‘‘Bir ürün ya da bir grup 
satıcının ürünlerini ya da hizmetlerini belirlemeye, tanımlamaya ve rakiplerin ürünlerinden 
farklılaştırmaya, ayırt etmeye yarayan isim, terim, işaret, sembol, tasarım, şekil ya da tüm 
bunların bileşimidir’’ (Badur, 2007:26). 

Marka tanınırlılığı, markanın renk, biçim, ambalaj gibi fiziksel özelliklerini de 
içermektedir. Bu sebeple marka tanınırlığı kavramı; ürün tasarımı, ambalaj, logo ya da sembol 
gibi görsel araçlar ile de doğrudan ilgilidir (Uztuğ, 2003:30).  

Farkındalık yaratma ve bu farkındalığın sürdürülebilmesi için, psikoloji alanıyla ve 
reklam alanıyla ilgili kimi ilkelere başvurulmaktadır. Bu ilkeler, iletinin rahatlıkla 
hatırlanabilir olması, sloganlar ve reklam müzikleriyle tüketicilerle bir bağ kurulması, bir 
markanın simgeye dönüşerek akılda kalması, marka işaretiyle tüketicinin ürünün farkına 
varılmasının ve bunun gibi birçok farkındalık sağlama yollarını içermektedir. Farkındalık 
yaratmada kullanılan bu yolların hepsi, farkındalık sürecinde ayrı bir önem taşımaktadır 
(Yıldız, 2010:183). 

Yardımsız farkındalık olarak ta belirtilen hatırlanabilme, herhangi bir yardım olmadan 
markanın zihne gelebilmesi demektir. Bir markanın hatırlanıyor olduğunu söyleyebilmek için, 
ait olduğu ürün sınıfı söylenildiğinde o markanın tüketicinin aklına gelmesi demektir 
(Yıldırım, 2010:114). 

1.9. Marka Farkındalığını Sağlamak İçin Kullanılan Yöntemler 

Markanın farkındalığı, markanın devamının sağlanması açısından son derece 
önemlidir. Marka farkındalığını arttırmak için kullanılan yöntemleri Akyol, şu şekilde 
sıralamıştır. Bunlar; ‘‘Anılmaya değer fark yaratmak, bir slogan ya da cingıl yaratmak, simge 
ile karşılaşma ya da sembol oluşturmak, reklam mesajları ya da medyada görünürlük, etkinlik 
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sponsorluğu, marka genişletme, ipuçları kullanmak, tekrar ve hatırlama bonusudur’’ 
(2010:46-50). 

Bir markanın doğru bir slogan ve cingıla sahip olması büyük bir fark yaratabilir. 
Buradaki düşünce, insanların şartlı refleks özelliklerini kullanarak, onları cingılla 
yönetmektir. Ayrıca cingılın da farkındalık yaratmada yüksek hatırlama seviyesi kazandığı ve 
daha akılda kalıcı olduğu da araştırmalarla test edilmiştir (Akyol, 2010:47). Örneğin, Türk 
Telekom’un reklamlarında kullandığı 118 80 cingılı herkes için tanıdıktır. Hatırlatma işlevini 
yerine getiren bu reklam müziği marka farkındalığı oluşturmada etkili yöntemlerden biridir. 

1.10. Reklamcılıkta Müzik Kullanımı Konusunda Ele Alınan Teori ve Modelller 

Reklam iletişiminde ilgi çekme, tanınma, hatırlanırlık ve markaya ait olma 
değişkenleri konusunda müzik kullanımının etkisi konusunda iletişim teori ve modellerinden 
olan Tutum Teorisi (Attitude Theory), Katılım Teorisi (Involment Theory), Detaylandırma 
Olasılığı Modeli (Elaboration Likelihood Model) ve Müzik Teorisi (Music Thory) gibi 
geleneksel anlamda reklamcılığın üzerine oturtulduğu modeller ve teoriler söz konusu 
olmaktadır (Batı, 2010:795). 

1.10.1. Tutum Teorisi 

Sosyal psikolojinin temel kavramlarından olan tutumlar ve tutum değişikliği üzerine 
kurgulanmış olan tutumlar teorisinde, belirli bir sosyal obje konusunda bireylerde mevcut 
olan ve bilişsel, duygusal, davranışsal yanlar taşıyan gizli eğilimler ve bu eğilimlerin amaçlı 
tasarımlarla etkilenmesi süreci irdelenir (Batı, 2010:795). 

Zihinsel ve nöropsikolojik bir durumu ifade eden tutumlar teorisine göre müzik, 
dinamik veya yönlendirici bir etkide bulunan davranışsal bir hazırlık durumu ifade eder. 
Örgütlenmiş bir durumun ifadesi olarak müziğin reklamlarda kullanımı, reklam iletişimi 
içinde bireyin tüm objelere ve durumlara karşı kişinin tepkilerini etkiler (Batı, 2010:795). 

1.10.2. Katılım Teorisi 

Katılım teorisine göre bilişsel süreçte kişiye ait deneyimler, kişisel tercihler, anlamlar 
paylaşılır ve sonuçta tutumlar meydana gelir. Reklamlarda müzik kullanımı da bu unsurları 
bir araya getiren köprü durumundadır. Araştırmacılar müzik ve reklamın etkililiği ilişkisi 
konusunda, müzik kullanımının özellikle düşük katılım durumlarında etkili olduğunu 
belirtmektedirler (Batı, 2010:796-797). 

1.10.3. Ayrıntılı İnceleme Olasılığı Modeli 

Reklamlarda müzik kullanımı konusunda, reklam güvenilirliği, reklam algısı, reklam 
verene yönelik tutum, genel olarak reklama yönelik tutum ve duygusal durum ile ilişkili olan 
nedensel yapılar hakkındaki davranışlar, ayrıntılı inceleme olasılığı modelinde ele alınır (Batı, 
2010:797). 
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1.10.4. Müzik Teorisi 

Müzik teorisine göre, bir müzik yapıtını oluşturan ses, armoni, melodi ve ritm gibi 
unsurlar bir araya getirildiğinde, tüketicinin reklam nesnesi ürüne olan ilgisinin arttığı, ürüne 
karşı tüketicinin sempatisinin fazlalaştığı ve ürünle müzik arasında ilişki sayesinde, müziğin 
satın alma üzerindeki etkisi irdelenmektedir (Batı, 2010:797). 

1.11. Amaç 

 Bu araştırma; Türkiye’de, televizyon reklamlarında kullanılan müziklerin farklı yaş 
grupları üzerinde marka farkındalığı yaratma açısından etkisini ortaya çıkarmayı ve marka 
farkındalığı yaratan reklam müziklerini yapısal olarak (tür, biçim, tını, kullanılan çalgılar) 
ayrıntılı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. 

1.12. Sayıltılar 

Bu araştırmada: 

• Kullanılan yöntemlerin araştırma için uygun olduğu, 

• Ulaşılan yazılı ve sözlü kaynakların güvenilir olduğu ve gerçeği yansıttığı, 

• Belirlenen evren ve örneklem grubunun bu araştırma için uygun ve yeterli olduğu, 

•  Reklam müziklerinin görsel bir anlatım biçimi olan reklamlarda, işitsel anlamdaki en 
önemli yardımcı ifade formu olduğu, 

•  Reklamlarda kullanılan müziklerin reklamlara farklı anlam ve ifadeler katabildiği, 

• Reklam müziklerinin hedef alınan yaş, cinsiyet ve ailenin içinde bulunduğu sosyo-
kültürel ve ekonomik yapısına göre farklılıklar gösterdiği sayıltılarından hareket edilmiştir. 

1.13. İlgili Araştırmalar 

‘‘Televizyon Reklamlarında Müzik ve Reklam İlişkisi’’ UĞUR, İmran (2011), 
Kayseri, Erciyes İletişim Dergisi, Cilt. 2, Sayı. 1.  

Araştırmada, televizyon reklamlarında kullanılan müziğin, reklamın beğenisine katkı 
sağlayıp sağlamadığı, izleyicinin nasıl bir reklam müziği beklediğine dair 520 kişiden oluşan 
örneklem grubuna anket uygulamış, elde ettiği verileri SPSS 15.0 istatistik programı 
kullanılarak sonuçlandırmıştır. Uğur, makalesinde reklam müziklerinin, reklamın 
beğenilmesine, akılda kalmasına ve satın alma davranışını olumlu yönde etkilediği sonucuna 
varmıştır. 

‘‘Reklamcılık ve Reklam Müziklerinin Radyo-Televizyondaki Yeri’’ ÖZULU, İ. 
Sami (1994), İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi. 

Araştırmada, reklamcılığın dünya üzerinde ve Türkiye’de gelişimi, radyo ve 
televizyonda reklam müziği kullanımı ile ilgili bilgiler verilmiş, araştırma sonucunda, 
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reklamların etkili olabilmesi için gerekli önerileri sıralamış, Ülkemizde eğitim kurumlarında 
reklam müzikleri ile ilgili ders müfredatının bulunmadığını, bu konuda ki boşluğun 
giderilmesi sonucuna varmıştır. 

‘‘Music in Advertising: An Analytic Paradigm’’ HURON, David (1989), Oxford 
Unıversıty, The Musical Quarterly, Vol.73, No. 4 

Araştırmada, müziğin reklamlarda kullanılmasının sebeplerini açıklamış, reklam 
müziği seçiminde, müziklerin markaya uygun ve markaya özgü olması gerektiğini 
savunmuştur. 

‘‘Effects of Popular Music in Advertising on Attention and Memory’’ ALLAN, 
Davıd (2006), Journal of Advertısıng Research. 

Araştırmada, popüler müziklerin reklamlarda kullanımının, hafıza ve dikkat üzerine 
etkilerini araştırmış, araştırma sonucunda; sözlü müzikler, reklamın orijinal müzikleri ve 
enstrümantal müziklerin popüler müzik kadar etkili olmadığı sonucuna varmıştır. 

‘‘The Effect of Background Music on Advertising Processing’’ KELLARİS J. 
James, KELLARİS, D. Anthony, COX, Dena (1993), Journal of Marketing Vol. 57. 

Araştırmada, 12 adet farklı reklam müzikleri seçilmiş; markayı hatırlatmada düşük ya 
da yüksek frekanstaki müziğin etkili olup olmadığını, bu müziklerin her birinin markayı 
hatırlama, mesajı hatırlama, markayı tanıma ve mesajı tanıma gibi değerleri varyans analizi 
yapılarak ölçümlenmiştir.  

‘‘In Perfect Harmony: Popular Music and Cola Advertising’’ KLEİN, Bethany 
(2008), Popular Music and Society, Vol. 31, No.1. 

Araştırmada, popüler müziklerin Coca-Cola ve Pepsi-Cola reklamlarındaki 
kullanımının mükemmel uyumundan bahsetmiş, reklam ve müzik endüstrisinde çalışanlarla 
mülakat yapılmış, Coca-Cola ve Pepsi-Cola’nın ilk ortaya çıkışından itibaren reklamlarında 
kullandıkları müzikte, dünyaca ünlü starların en hit parçalarını seçtiklerini söylemiştir. Ayrıca 
her ülkede o ülkenin müzik kültürüne yönelik reklam müziklerinin seçildiği, reklamlarında 
kullandıkları mükemmel müziklerle satışlarını tüm dünyada arttırdığı ve ürünün tanınmasını 
sağladığı sonucuna varmıştır.  

‘‘Musical İnfluences in advertising’’ ZANDER, F. Mark (2006), Pyschology of 
Music, Vol. 34, No. 4. 

Araştırmada, ürünün ve markanın tanıtımı ile ilgili ilk izlenimini araştırmak amacı ile 
kullanılan müzik parçalarını; stil, ton, armoni, tempo, ritm, tema, ve enstrüman çeşitliliği 
açısından incelemiş, Bu araştırmanın deney grubunu 100 ve 32 kişilik, 17-62 yaş arası iki 
farklı grup oluşturmuştur. 
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2. YÖNTEM  

Bu bölümde, araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, araştırmada kullanılan verileri 
toplamak için kullanılan araçlar ve araçların geliştirilmesi, verilerin toplanması, toplanan 
verilerin analizinde kullanılan yöntem ve teknikler açıklanmıştır. 

          2.1. Verileri Toplama Teknikleri 

Araştırmada kullanılan veriler, anket tekniği ve doküman (yazılı, görsel ve işitsel) 
incelemesi yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırma sınırlılıkları içerisinde bulunan, anket 
yoluyla elde edilmiş 60 adet reklamdan hatırlanma oranı en fazla çıkan 10 adet reklam, farklı 
yaş, cinsiyet, okul ve sosyo-kültürel yaşam seviyelerindeki izleyicilere gösterilmiş, 
reklamların müziksel özelliklerine ilişkin tercihler incelemeye alınmıştır.  Araştırmada 
kullanılacak reklamların video ve ses örnekleri ilgili kaynaklardan elde edilmiş, ayrıntılı 
olarak incelenmiştir. Araştırma kapsamındaki yazılı kaynakların, video ve ses örneklerinin 
araştırılmasında; kişisel ve resmi kütüphaneler, veri tabanları, internet arama motorları vb. 
araçlar kullanılmıştır. 

2.2. Verilerin Analizi 

Bu bölümde; anket yolu ile elde edilen verilerin analiz edilmesinde izlenen yol ve 
kullanılan yöntemler açıklanmaktadır. Araştırmada incelenen reklam müziklerinin 
değerlendirilmesi için, reklamların müziksel özelliklerine ilişkin bir anket hazırlanmış, ilgili 
reklam izlettirildikten sonra o reklama ait müziksel özelliğin ne olduğu tespit edilmiştir. 
Tespit edilen reklamlara ilişkin müziklerin ana tema melodileri ‘‘Finale 2011’’ müzik yazılım 
programı kullanılarak yazılı nota haline dönüştürülmüştür. Reklam müziklerinin verilerine 
kolay ulaşılabilirliğin sağlanması amacıyla her reklam müziği için ayrı bir tanıtım kartı 
oluşturulmuştur. Anket yoluyla elde edilen veriler ‘‘SPSS 17’’ istatistik inceleme programı 
yardımı ile frekans dağılımları ve Kay-Kare testi hesaplarına tabi tutulmuştur. Elde edilen 
verilerin daha kolay ifade edilebilmesini sağlamak amacı ile frekans değerleri ve yüzdeleri 
tablolar halinde verilmiştir. 

3. BULGULAR 

Araştırmadan elde edilen bulgular araştırmanın alt amaçları doğrultusunda ele alınmıştır. 

3.1. Reklam Müziklerinin Genel Özellikleri 

Adayların YGS puanları, Müziksel İşitme-Yazma alanı puanları, Müziksel Çalma alanı 
puanları ve Müziksel Söyleme alanı puanlarının dağılımı Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 1.  Reklam Müziklerine Ait Özelliklere İlişkin Frekans Dağılımı ve Yüzdesi 

 

Reklam Ezgi Sanatçı Ritm Müzik 
Türü 

Kul. 
Enstr. 

Espr. 
Söz 

Bilinen 
Ezgi 

F / Y f % f % f % f % f % f % f % 

Algida 13
2 

37,
7 

28 8,0 12
6 

36,
0 

3
6 

10,
3 

22 6,3 4 1,1 2 ,6 

Eti 
Canga 

84 24,
0 

43 12,
3 

10
9 

31,
1 

2
6 

7,4 27 7,7 57 16,
3 

4 1,1 

Filli 
Boya 

67 19,
1 

15
1 

43,
1 

25 7,1 2
9 

8,3 70 20,
0 

5 1,4 3 ,9 

Molfixs 42 12,
0 

17 4,9 10
3 

29,
4 

3
5 

10,
0 

3 ,9 57 16,
3 

9
3 

26,
6 

Pepsi 61 17,
4 

20
9 

59,
7 

32 9,1 3
4 

9,7 6 1,7 2 ,6 6 1,7 

Şok 56 16,
0 

20
4 

58,
3 

47 13,
4 

2
2 

6,3 2 ,6 14 4,0 5 1,4 

Toyota 19
1 

54,
6 

20 5,7 68 19,
4 

1
5 

4,3 9 2,6 46 13,
1 

1 ,3 

Turkcell 12
6 

36,
0 

81 23,
1 

33 9,4 7
3 

20,
9 

21 6,0 1 ,3 1
5 

4,3 

Vodafo
ne 

34 9,7 14
7 

42,
0 

14 4,0 4
7 

13,
4 

6 1,7 17 4,9 8
5 

24,
3 

11880 93 26,
6 

16 4,6 13
3 

38,
0 

1
6 

4,6 4 1,1 84 24,
0 

4 1,1 
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Tablo 1 incelendiğinde; Algida reklamını izleyen 350 kişiden 132’si %37,7 oranla 
dikkatlerini en çok çeken özelliğin reklam müziğinin ezgisi olduğunu belirtmiştir. Diğer 
reklamlara ait müziksel özelliklere ilişkin dağılımlar ise; Eti Canga reklamında 84 kişi %31,1 
ile ritm, Filli Boya reklamında 67 kişi %43,1 ile reklam müziğini seslendiren sanatçı, Molfixs 
reklamında 42 kişi %29,4 ile ritm, Pepsi reklamında 61 kişi %59,7 ile sanatçı, Şok reklamında 
56 kişi %58,3 ile sanatçı, Toyota reklamında 191 kişi %54,6 ile ezgi, Turkcell reklamında 126 
kişi %36 ile ezgi, Vodafone reklamında 34 kişi %42 ile sanatçı ve 11880 reklamında 93 kişi 
%38 ile ritm olmuştur.  

3.2. Reklam Müziği Özelliklerinin Tercihlere Göre Dağılımı 

Tablo 2.  Reklam Müziği Özelliklerinin Tercihlere Göre Dağılımına İlişkin 
Frekans Dağılımı ve Yüzdesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2 incelendiğinde, bireylerin izledikleri reklamların müziksel özelliklerine ait 
tercihleri şu şekilde olmuştur. Reklamları izleyen 350 öğrenciden 146’sı %41,7 oranla reklam 
müziklerinde ilk dikkati çeken unsurun reklam müziğinin ezgisi olduğunu belirtmiştir. Ankete 
katılan öğrencilerden 100 kişi %28,6 oranla reklam müziğinin ritmi, 50 kişi %14,3 oranla 

Reklam müziğinin 
özellikleri 

Frekansı  Yüzdesi 

Ezgi 146 41,7 

Ritm 100 28,6 

Seslendiren Sanatçı 50 14,3 

Müzik türü 30 8,6 

Kullanılan 
enstrümanlar 

10 2,9 

Müzikte esprili sözler 9 2,6 

Bilinen Ezgi 5 1,4 

Toplam 350 100,0 
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reklam müziğini seslendiren sanatçı, 30 kişi %8,6 oranla reklam müziğinin türü, 10 kişi %2,9 
oranla kullanılan enstrümanlar, 9 kişi %2,6 oranla esprili sözler ve 5 kişi %1,4 oranla daha 
önceden bildikleri bir ezgi olması yolunda tercih kullanmışlardır. Reklam müziklerinde 
tercihlerin, çoğunlukla reklamın müziğinin ezgisi ve ritmi yönünde olması, reklam 
müziklerinin izlenmesinde ve reklamın farkındalık yaratmasında ezginin ve ritmin önemli 
olduğu bulgusunu ortaya çıkarmıştır. 

Tablo 1 Bireylerin Reklamlarda En Fazla Dikkatlerini Çeken Müziksel 
Özelliklere İlişkin Tercihlerinin Cinsiyetlerine Göre Dağılımlarına Ait Kay-Kare Testi 
Sonuçları 

 

Müziksel Özellikler 

Cinsiyet  Ezgi Sanatçı Ritm Müzik Türü Kul.Enst. 
 

Esprili 
Sözler 

Bilinen 
Ezgi 

Toplam 

Kız 

f 74 17 49 16 6 5 2 169 

% 43,8 10,1 29,0 9,5 3,6 3,0 1,2 100,0 

Erkek 

f 72 33 51 14 4 4 3 181 

% 39,8 18,2 28,2 7,7 2,2 2,2 1,7 100,0 

Toplam 

f 146 50 100 30 10 9 5 350 

% 41,7 14,3 28,6 8,6 2,9 2,6 1,4 100,0 

Yapılan analiz işlemleri sonucunda, beklenen değeri beşten küçük gözenek sayısının 
%35,7 olmasından (g>%20), ilgili satır ve sütunları birleştirmenin, beklenen değerin 5’ten 
küçük olduğu gözenekleri azaltmanın, araştırmanın amacı ve problemi çerçevesinde uygun 
olmamasından dolayı Kay-Kare testinden elde edilen anlamlılık düzeyi dikkate alınmamış, 
bulgular çapraz tablo üzerinden sadece frekans ve yüzdeler kullanılarak yorumlanmıştır 
(Büyüköztürk, 2010:148). 

Reklamlarda en fazla dikkati çeken müziksel özelliklere ilişkin tercihlerin cinsiyetlere 
göre dağılımlarına ait çapraz tabloya bakıldığında; 169 kız öğrenciden 74’ü %43,8 oranla 
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reklam müziğinin ezgisinin farkındalık yarattığını belirtmiştir. 169 kız öğrenciden 17’si 
%10,1 oranla sanatçı, 49 kişi %29 ile ritm, 16 kişi %9,5 ile müzik türü, 6 kişi %3,6 ile 
kullanılan enstrümanlar, 5 kişi %3 ile müzikte esprili sözler ve 2 kişi %1,2 ile daha önceden 
bilinen bir ezgi olması yolunda tercih kullanmışlardır. 181 erkek öğrenciden 72’si %39,8 
oranla ezgi, 33 kişi %18,2 ile sanatçı, 51 kişi %28,2 ile ritm, 14 kişi %7,7 ile müzik türü, 8 
kişi %2,2 ile kullanılan enstrümanlar ve müzikte esprili sözler ve 3 kişi %1,7 ile daha önceden 
bilinen bir ezgi olmasının farkındalık yarattığını belirtmiştir. Her iki grup arasında reklam 
müziğinin ezgisi, ritmi, müzik türü, kullanılan enstrümanlar, müzikte esprili sözler ve daha 
önceden bilinen bir ezgi olması yönünde anlamlı bir ilişki görülmezken, reklam müziğini 
seslendiren sanatçı yönünde anlamlı bir ilişki görülmektedir. Erkek öğrencilerin %18,2’si 
sanatçı derken kızlarda bu oran %10,1’e düşmüştür. Yine her iki grubun tamamına 
bakıldığında, reklam müziğinin ezgisi ve ritminin farkındalık yaratma oranının diğerlerine 
göre daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Tablo 2 Bireylerin reklamlarda En Fazla Dikkatlerini Çeken Müziksel Özelliklere 
İlişkin Tercihlerinin Yaşlarına Göre Dağılımlarına Ait Kay-Kare Testi Sonuçları 

Müziksel Özellikler 

Yaş  Ezgi Sanatçı Ritm Müzik Türü Kul. Enst. 
Esprili 
Sözler 

Bilinen 
Ezgi 

Toplam 

12 

f 29 7 17 6 1 0 2 62 

% 46,8 11,3 27,4 9,7 1,6 ,0 3,2 100,0 

13 

f 56 26 36 17 5 5 1 146 

% 38,4 17,8 24,7 11,6 3,4 3,4 ,7 100,0 

14 

f 61 17 47 7 4 4 2 142 

% 43,0 12,0 33,1 4,9 2,8 2,8 1,4 100,0 

Toplam 

f 146 50 100 30 10 9 5 350 

% 41,7 14,3 28,6 8,6 2,9 2,6 1,4 100,0 
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Yapılan analiz işlemleri sonucunda, beklenen değeri beşten küçük gözenek sayısının 
%35,7 olmasından (g>%20), ilgili satır ve sütunları birleştirmenin, beklenen değerin 5’ten 
küçük olduğu gözenekleri azaltmanın, araştırmanın amacı ve problemi çerçevesinde uygun 
olmamasından dolayı Kay-Kare testinden elde edilen anlamlılık düzeyi dikkate alınmamış, 
bulgular çapraz tablo üzerinden sadece frekans ve yüzdeler kullanılarak yorumlanmıştır 
(Büyüköztürk, 2010:148). 

Reklamlarda en fazla dikkati çeken müziksel özelliklere ilişkin tercihlerin yaş 
dağılımlarına ait çapraz tabloya bakıldığında, 12 yaş grubuna ait 62 öğrenciden 29’u %46,8 
oranla ezgi, 7 kişi %11,3’le sanatçı, 17 kişi %27,4’le ritm, 1kişi %1,6 ile kullanılan 
enstrümanlar ve 2 kişi %3,2 ile daha önceden bilinen bir ezgi olmasını tercih etmişlerdir.13 
yaş grubuna ait 146 öğrenci içerisinde 56 kişi %38,4 ile reklam müziğinde en fazla dikkati 
çeken unsurun ezgi olduğunu ve 14 yaş grubuna ait 142 öğrenciden 61’i %43 ile yine en fazla 
dikkati çeken unsurun ezgi olduğunu belirtmiştir. Yaş gruplarının tamamına bakıldığında; 146 
kişi %41,7 oranla ezgi, 50 kişi %14,3’le sanatçı, 100 kişi %28,6’ile ritm, 30 kişi %8,6 ile 
müzik türü, 10 kişi %2,9 ile kullanılan enstrümanlar, 9 kişi %2,6 ile müzikte esprili sözler ve 
5 kişi daha önceden bilinen bir ezginin reklam müziğinde farkındalık yarattığını belirtmiştir. 
Tablo 4 incelendiğinde; Öğrencilerin yaşları ile reklam müziğinin ezgisi ve ritmi arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 12 yaş grubunda 29, 13 yaş grubunda 56 ve 14 yaş 
grubunda 61 kişi reklam müziğinde farkındalık yaratan etkinin müziğin ezgisi olduğunu 
belirmiştir. Yaş grubu arttıkça, reklam müziğinin ezgisi ve ritminin farkındalık yaratma 
oranının da arttığı görülmektedir. Öğrencilerin yaşları arttıkça müzik kulaklarının daha fazla 
geliştiği ve hassasiyetlerinin arttığı söylenebilir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bireylerin, bütün reklam müziklerinde en fazla dikkatlerini çeken müziksel özellik, 
reklam müziğinin ezgisi yönünde olmuştur. Reklam müziklerinin ezgisel yapılarına 
bakıldığında ezgilerin genelinin minör tonlarda olması, akılda kalabilecek kolay ezgiler ve 
sürelerinin kısa olması, reklam müziklerinde ezgiyi ön plana çıkarmıştır. Minör tonların 
geleneksel müziğimizdeki bir çok makamın armonik yapısına uyumlu olması nedeniyle, 
çocukların beğenisinde etkin bir rol oynadığı çıkarımına varılabilir. Reklam müziklerinde 
ezgiden sonra farkındalık yaratan unsur ritm olmuştur. Ritm, bir çok reklam müziklerinde  
ağırlıklı olarak kullanılmış ve bu tür reklamlarda ezgiye pek önem verilmemiştir. Reklam 
müziğini seslendiren sanatçı da izleyici üzerinde farkındalık yaratmada etkili olmuştur. 
Reklamlar incelendiğinde, reklam müziklerini seslendiren sanatçıların popüler oldukları 
görülmektedir. Bu tür kişilerin reklam müziklerini seslendirmesi reklamın izleyici tarafından 
fark edilmesini sağlamaktadır. Sanatçılardan sonra tercih, reklam müziğinin türü yönünde 
olmuştur. Reklam müziklerinde, hangi yaş grubu, cins ve tabaka hedef alındıysa o yönde 
müzik türü seçilmiş, bu şekilde izleyicilerin reklamlara karşı olan farkındalıkları arttırılmıştır. 
Reklam müziğinin daha önceden bilinen bir ezgi olması, içerisinde esprili sözler geçmesi ve 
kullanılan enstrümanlar diğer müziksel özellikler gibi etkili olmamış, farkındalık yaratma 
oranları düşük çıkmıştır. Bu bilgilerden yola çıkacak olursak; reklamların izleyiciler üzerinde 
etkili olabilmesi ve ürüne karşı farkındalık yaratabilmesi için, reklam müziklerinin hedeflediği 
yaş grubu, cinsiyet ve farklı sosyo-kültürel yapılardaki bireylere göre hazırlanması gerektiği 
sonucuna varılmıştır. 
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Reklam müziklerinin cinsiyete göre farkındalık yaratan özellikleri incelendiğinde, 
kızların ve erkeklerin ezgiyi ön plana çıkardığı görülmektedir. Ritm, ezgiden sonra yine her 
iki grubun tercih sebebi olmuştur. Reklam müziğini seslendiren sanatçıya yönelik tercihlerde 
ise, erkekler ile kızlar arasında sayısal bir farklılık bulunmaktadır. Farkında olma oranı 
kızların neredeyse iki katıdır. Reklamlar incelendiğinde, reklam müziklerini seslendiren 
sanatçıların erkeklerin ilgisini ve dikkatini çeken kişiler olması bu farkındalığın artmasına 
sebep olmuştur. Diğer özelliklere ilişkin tercihlerde ise kızlar ile erkekler arasında bir fark 
bulunmamaktadır. Reklam müziğinin türü, kullanılan enstrümanlar, esprili sözler ve daha 
önceden bilinen bir melodi olması yönündeki tercihler her iki grupta da eşit düzeyde 
seyretmektedir. Reklamların hedeflerine ulaşabilmesi için, erkeklerin hedeflendiği 
reklamlarda tanıdık sanatçıların reklam müziğini seslendirmeleri ve ezgiye önem vermeleri, 
kızların hedeflendiği reklamlarda ise yine sanatçı ve ritme önem vermeleri gerektiği sonucuna 
varılmıştır.  

Bireylerin, reklam müziklerinde en fazla dikkatlerini çeken müziksel özelliklere ilişkin 
tercihler incelendiğinde; bütün yaş gruplarında farkındalık yaratan unsurun reklam müziğinin 
ezgisi olduğu, ezgiden sonra ritme dikkat edildiği, müziklerde kullanılan enstrümanların, 
esprili sözlerin ve önceden bilinen bir melodi olmasının reklam müziklerinde farkındalık 
yaratma açısından çok önemli olmadığı, yaş grubu arttıkça ezgiye ve ritme dikkat edenlerin 
oranlarının da arttığı, reklam müziğini seslendiren sanatçının 13 yaş grubu üzerinde daha 
etkili olduğu, yaş artışına bağlı olarak müzikleri daha bilinçli bir şekilde dinledikleri ve 
reklam müziklerinin ezgisi, ritmi, seslendiren sanatçısı ile bireylerin yaşları arasında anlamlı 
bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuç, reklam müziği üreticilerine çocukların 
ilköğretim döneminden lise dönemine geçiş sürecinde ezginin ve ritmin öne çıktığı reklam 
müziklerinin kurgulanmasında önemli bir fikir vermektedir. Çocukların reklam müziklerinde 
ezgiye ve ritme önem vermeleri, çocukların müzik eğitiminde kullanılacak şarkıların 
seçiminde eğiticilere bir fikir vermesi açısından önem taşımaktadır. 

Araştırmada ulaşılan sonuçlar ışığında şu önerilerde bulunulabilir. 

● Reklam müziklerinde kullanılacak parçaların seçiminde geleneksel müziğimizdeki 
makamlara dayalı veya makamların armonik yapısına uyumlu majör ve minör tonların 
seçilmesi,  

●   Müziklerde kullanılan ritmik yapının hangi yaşa ulaşılmak isteniyorsa o yaşa uygun 
olması, 

● Reklam müziği seslendirmelerini yapacak kişilerin gündemde olan, popülaritesi 
yüksek sanatçılar içerisinden seçilmesi,  

●  Kullanılan çalgılar, müzik türü, esprili sözler ve önceden bilinen bir melodi olması 
reklamların fark edilmesinde pek etkili olmadığı için bu özelliklere pek dikkat edilmemesi,  

●  Erkeklere yönelik hazırlanan reklam müziklerinde sanatçıya önem verilmesi, kızlara 
yönelik reklam müziklerinde ise ezginin ön planda tutulması ve müzik türünün dikkatlerini 
çekebilecek tarzda olması,  



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 36       Mayıs – Haziran 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 
 

17 
 

●  Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan reklam müziklerinde, ezgi ve ritmin o yaşa 
uygun olması, ayrıca çocukların müzik eğitimlerinde kullanılacak şarkıların seçimlerinde ezgi 
ve ritmin ön planda tutulması,  

●  Gelir düzeyleri düşük olan ailelerde reklam müziklerini seslendiren sanatçı ve ritme 
önem verilmesi, gelir düzeyi yüksek olanlarda ise ezginin ön planda tutulması, 

 

Sonuç olarak; her bir reklam için hazırlanan müziğin, hedeflediği yaş grubu, cinsiyet ve 
farklı sosyo-kültürel yapılardaki bireylere göre projelendirilerek hazırlanması gerekmektedir. 
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EXTENDED ENGLISH ABSTRACT 

This research aims to uncover the impact of the music used in television commercials in 
Turkey on different age groups in terms of creating brand awareness and to structurally (type, 
form, timbre, instruments used) examine the advertisement jingles, which can create brand 
awareness, in detail. 

The data used in this study were obtained by the survey technique and document 
(written, visual, and auditory) examination method. Within the research limitations, among 60 
ads obtained through a questionnaire, 10 ads which had the highest recall rate was shown to 
the audience of different age, gender, school and socio-cultural life levels, and the preferences 
related with musical characteristics of these ads were analyzed. Video and audio examples of 
the advertisements to be used in the study were obtained from relevant sources and 
investigated in detail. Such tools as personal and public libraries, databases, internet search 
engines etc. were used in the investigation of the video and audio samples of the written 
sources included in the study. 

For the evaluation of advertising music examined in this study, a questionnaire on the 
characteristics of the musical properties of the ads was designed, and after the commercial in 
question was made to watch, it was determined what the musical feature of that commercial 
is. The main theme tunes of music of the ads identified before were transformed into written 
notes by using a music software program called "Finale 2011". A separate identification card 
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for each piece of music was created in order to ensure easy access to the data of advertisement 
music. The data obtained through the questionnaire were subjected to frequency distribution 
and Chi-Square test with the help of "SPSS 17.00, a statistical analysis program. In order to 
ensure that the data obtained could be expressed more easily, their frequency values and the 
percentages were given in tables. 

This research seeks an answer to the question of ''What kind of structural characteristics 
do the music of TV ads show in terms of creating a brand awareness?". 

People hear lots of jingles during their lifespans. They hear them, even sometimes 
unwillingly, while watching television, listening to the radio, or watching movies in the 
cinema. Some ads' music is forgotten soon while others stay in memory for a long time. The 
visual elements encountered about ads remind us the music of those ads. Advertising 
music holds an important place in the advertising industry. Therefore, many of the ads on TV 
are musical.  

 It can be thought that using music in a commercial depends on 
the advertising agency's desire and experience as well as the ad budget; if the agency wants to 
utilize music and has a sufficient budget, they look for a songwriter and a director. In later 
stages, a budget of possible expenses is made and after the budget is prepared, the advertising 
music is applied. 

As an element of corporate identity which increases brand recognition and recall, the 
primary criteria in the selection of advertising music seem to include whether the selected or 
produced melody is proper and exclusive for the brand or arranged genuinely, and 
its compliance with advertising media.  

 The main purpose of advertising music is not only to entertain listeners or the 
audience but also, by explaining the features of the product to buyers, to encourage them to 
buy the products and thus increasing sales. 

 A detailed analysis of advertising music raising awareness according to age groups 
gains importance due to lack of a study conducted in this area before, so that it is a new field 
of study, its being a detailed study for all sectors that are interested in advertising and in that it 
will contribute to the advertisement and advertising sector across Turkey.  

The population of this study includes the students who attend elementary schools in 
Malatya province and the TV ads broadcast on the private and state-owned TV channels 
broadcasting in Turkey between 2011-2012; and the sampling of this study involves 350 
students between the ages of 12, 13 and 14, who were selected from 7 primary schools, and 
10 pieces of ads picked up through a questionnaire.  

Within the research limitations, among 60 ads obtained through a questionnaire, 10 
ads which had the highest recall rate was shown to the audience of different age, 
gender, school and socio-cultural life levels , and the preferences related with musical 
 characteristics of these ads were analyzed.  
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              Video and audio examples of the advertisements to be used in the study was obtained 
from relevant sources and discussed in detail. 

              For the investigation of the video and audio samples of written sources included in 
the study, the instruments such as personal and public libraries, databases, Internet search 
engines and so on were used. 

 When the variables of characteristics of the advertising music are examined, it is 
found out that the most striking feature in jingles is the melody of music, and considering the 
variables according to genders, there is significant relationship regarding the singer 
performing the ad music, and considering the age variables, with increasing age, the rate at 
which the melody and rhythm of the soundtrack creates awareness increases, as well. 

Of all advertising music, it is the melody of the jingles that attracts the most attention of 
individuals as musical feature. When looking at the melodious structures of ad music, the tune 
of jingles have been highlighted due to the fact that the overall tunes used are in minor tones 
and that all of them are simple melodies which are easy to keep in mind and have short 
duration. The music prepared for each ad needs to be designed for the targeted individuals of 
the age group, gender and different socio-cultural backgrounds. 

 In the selection of the soundtracks to be used for advertisements, what's required is; To 
choose major and minor chords based on the modes in our traditional music or complied with 
the harmonic structure of the modes, The rhythmic structure used in music to be appropriate 
for whatever age group is targeted, 

 In the advertising music aimed at men, to put emphasis on the artist, however in those 
aimed at women, to highlight the melody and the music type to be able to attract their 
attention,  

 In advertising music aimed at different age groups, the melody and rhythm to be 
suitable for the targeted age, and also while choosing the songs to be utilized for the music 
education of children, the melody and rhythm to be prioritized. 
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GÜNÜMÜZ AZERBAYCAN ŞİİRİNDE TARİHİ GEÇMİŞİMİZİN YANSISI 

 

Dr. Tevfik ABDULHASANLI1 

ÖZ 

 Makalede siyasal konularda yazmış Azeri şairlerinin şiirleri incelenmektedir. Burada 

Azerbaycan edebiyatı temsilcilerinin politik şiirleri araştırma objesi olmanın yanısıra, tarihi 

geçmişimizin de günümüz açısından öğrenilmesine çaba gösterilmiştir. Başka başka şairlerden 

verilen örneklere dayanarak T. Abdulhasanlı geçmişe bugünün, bugüne de geçmişin aynasından 

bakılarak Azerbaycan politik şiirinin Sovyet egemenliği dönemlerindeki durumu ve gelişmesine 

ışık tutulmuş ve bu aynada beliren özellikler üzerine ilginç fikirler söylenilerek, bir sıra sonuçlara 

varılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Azerbaycan, Şiir, Tarih, Azerbaycan Şiiri, Edebiyat 

 

THE REFLECTION OF THE HISTORICAL PAST IN MODERN AZERBAIJAN 

LYRICS 

ABSTRACT 

 The works of Azerbaijani poets are revealed in this article who wrote in historical themes. 

 Here, the author gives importance to the study of our historical past from modern point of 

view as well he draws the political poems written by modern poetic representatives to the 

research objects. There looks at the past from today’s point of view and vice-verse basing on the 

samples given by different poets, he shows the modern state, peculiarities and the ways of 

development of Azerbaijan poetry and he makes his interesting opinions on arising features, 

achieves several scientific results. 

Key words: Azerbaijan, Poetry, History, Azerbaijan Poetry, Literature    

 
                                                           
1 Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi, Azərbaycan Dili Bölüm Başkanı, t.abdulhasan@aseu.az  
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GİRİŞ 

Şiirimizde tarihsel konular her zaman önemli yer tutmuştur. Günümüzün bir kısım 

sorunlarını çok da doğal olarak şairlerimiz salt geçmişimize dayanarak, geçmişin şanlı 

sayfalarının aynasında yansıtmaya çalışmışlardır. Çünkü geçmişin idrak olunmasında çağdaşlığın 

her zaman rolü olmuş ve her zaman bugünün aynasında görülen geçmiş “çağdaş geçmişe” 

dönüşür, başka deyişle bugüne münasebet geçmişe münasebeti şartlandırır. Çağdaşlık – geçmişi 

görmeye, geçmişin idrak olunmuş kuralauygunlukları ise çağdaşlığın hatta yarınınıbile önceden 

görmeye yardım eder. (Y. Karayev,1987:98) 

 Ulusal değerler, halkın hafızası, tarihin öğüt dersleri, tarihi kahramanlar, onların yaptıkları 

büyük işler, önemli tarihsel olaylar, bunların halkın kaderinde bıraktığı izler ve diğer bu gibi 

özellikler şiirimizde önemli edebi konular arasında yer almaktadır. 

 Fakat Sovyet döneminde, özellikle de Sovyet egemenliğinin ilk aşamalarında (20 –30–

40’lı yıllarda) edebiyatta, genel olarak politik konularda yazmanın zor bir iş olduğunu 

vurgulamamız gerekir. Bu yüzden de politik şiirin olanakları, konu alanı çok kısıtlıydı, bolşevik 

devriminin dönemleri, devrimin kahramanları ve sınfı – ideolojik savaşlar gibi dar konu 

çerçevesine sığdırılmakmak zorundaydı. Politik şiirde çağdaş konular sadece Sovyet kuruluşunu 

övmekle kısıtlanmaktaydı. O zamanın politik şiirinin durumunu anlamak için dönemin sosyal – 

manevi ortamını topyekun şekilde göz önünde bulundurmak  yeterlidir. 

 Fakat mevcut tüm yasaklara rağmen edebiyatımız, ayrıca şiir, özellikle de politik şiir 

Sovyet döneminde (özellikle de 60’lı yıllardan sonra) gelişmekte devam etti: tarihsel konulara 

koyulan ‘yasaklar’, vetolar kaldırıldıkça, bu konularda biribirinden güzel eserler yazılmaya 

başladı.(Gkkerman,1986:95) 

 Tabii ki, tarihsel konularda ciddi, muazzam eserler genelde sadece poem janrında kaleme 

alınmaktaydı. Bunun yanısıra ilginç ve dikkati çekici şiirler de yazılmakta ve sayısı giderek 

artmaktaydı. 

 Azerbaycan Şiirinde Güney ve Kuzey Azerbaycan Konusu 

Önemli politik konulardan biri olan Azerbaycan’ın Güney ve Kuzey Azerbaycan’a 

ayrılması, parçalanması konusu üzerinden II. Dünya Savaşı sonrası yasak kaldırıldı. Bu adım 

Sovyet rejimin Doğu ülkelerine, özellikle de İran’a karşı politik tutumunun değişmesiyle ilgiliydi 
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ve çok pragmacı – dışavurumcu nitelik taşımaktaydı. Fakat buna rağmen bu olay şair ve yazarlara 

‘parçalanmış Azerbaycan’ konusunu gündeme getirme ve milli birlik düşüncesini aşılama imkanı 

sağlamış oldu. Sanat adamlarımız bu imkanı yeterince kullandılar. Böylece, politik şiirimizde 

‘Güney’ konusu yer aldı ve bu konuda bir sürü eserler yazıldı. 

 S.Rüstem’in ‘Güney’le bağlı şiirlerinin toplandığı ‘İki Yaka’ kitabı Devlet Ödülü aldıktan 

sonra şiirimizde bu konu daha da yaygınlaşdı ve gelişti. (E.Ağayev,1974,№7,65) Ama, ‘Güney’le 

bağlı yasak tam değil de, kısmen kaldırılmıştı. Şöyle ki, Azerbaycan’ın tarihi, onun ikiye 

parçalanması tarihi üzerine gerçeği yazmak veya söylemek imkansızdı. Azerbaycan tarihinin 

halkımız için feci olayı sayılan – ‘Gülüstan’ anlaşmasıyla bağlı disident edebiyat örneği gibi 

ortaya çıkan yegane bir eser vardı. Bu, 1959 yılında ünlü şairimiz Bahtiyar Vahapzade’nin 

yazdığı ve bugün diller ezberi olan ‘Gülüstan’ manzumesiydi. Manzume o zaman 

yayınlanamadıysa da, aydınlarımız arasında ün kazanarak, elyazması ellerde dolaştı. (Eser yalnız 

80’lerin sonuna doğru yayın yüzü görebildi.) Manzumede şair büyük cesaretle o tarihi cinayeti 

yapmakla bir milleti, bir memleketi ikiye ayıranları suçluyor, onların şerefsiz hareketlerini açığa 

vurarak, kendilerini lanetliyor:   

 Necə ayırdınız dırnağı ətdən, 

    Ürəyi bədəndən, canı cəsəddən? 

    Axı kim bu haqqı vermişdir sizə, 

    Sizi kim çağırmış Vətənimizə? 

    Neçə vaxt səngərdə hey ulaşdılar, 

    Gülüstan kəndində sövdələşdilər, 

    Bir ölkə ikiyə ayrılsın deyə! (B.Vahapzade,1991:147) 

 Vatanın zor gücüne bölündüğü o dehşetli, feci günde şairin hayallerine göre tüm 

ulularımızın, yenilmez kahramanlarımızın ruhları feryat koparırmış: 

   Göy də guruldamış deyirlər o gün, 

Çölləri, düzləri buludlar sarmış. 

O göy gurultusu ulu Babəkin 

Ruhuymuş hönkürüb, fəryad qoparmış. (B.Vahapzade,1991:148) 
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B.Vahapzade halkımızın tarihinde ebediyen matem, ayrılık, hasret günü gibi anılan 

‘Gülüstan’ anlaşmasının yapıldığı o müthüş günü daha sonralar da şiirlerinde çok kez 

hatırlayarak suçluları lanetle damgalamıştır. Milleti rezil eden bu anlaşmanın 150 yıllığıyla ilgili 

yazdığı bir şiirinde şair yakına yakına halkın faciasını kendisine ‘bayram’ gibi sunduklarından 

söz ediyor:  

    Tapdamaqmı olar haqqı bu qədər? 

    Yüz əlli ildir ki, soyurlar bizi. 

    Bu heç. 

    Bizə bayram elətdirirlər 

    Tarixdə ən böyük faciəmizi. 

 

    Vətəni satmışıq… Buna yanmıram, 

    Ağır bir qədərlə üzbəüz olduq. 

    Ona yanıram ki, o heç, bu bədnam 

    Alverin dəllalı özümüz olduq. (B.Vahapzade,1991:35) 

 Tarihimizin bu feci dönemiyle ilgili eserlerin hepsinde halkın bölünmezliği, er geç 

birleşeceği ilkesi, hasret ve keder duygusu yansıtılmıştır. ‘Güney’ konusu bugün de  bütün 

Azerbaycan şairlerinin cana yakın saydığı bir konu olarak kalmakta devam ediyor. 

 ‘Güney’ konusunun Azerbaycan’ın bölünmesi, parçalanması tarihinin bütün şairlerimiz 

için düşündürücü bir konu olarak kaldığını vurguladık. Bu konuda yazan şairler arasında şüphesiz 

ki, aslında Araz’ın öte yakasından olup da, bu yakasında oturan Balaş Azeroğlu, Ali Tude, 

Medine Gülgün, Söhrap Tahir gibi şairlerin ‘Hasret şiirleri’ önemli yer tutmaktadır. Onların 

yaratıcılıklarında bu konu doğal sebeplerden, hem de kişisel, içten gelen duyguların objekti 

olarak ortaya çıkmaktadır ve şiirimizde kendine özgün eğilim, hat oluşurmuş bulunuyor. Bu 

şairlerin yaratıcılığı ayrıca bir araştırma konusu olduğu için burada onlar hakkında ayrıntılı 

konuşma ihtiyacı duymadığımızdan politik şiirin diğer konularından bahsedeceğiz. 

 ‘Güney’ konusunun yasaktan kurtulmasıyla kendi ufuklarını genişleten politik şiir giderek 

daha da zenginleşmeye başladı. Milli – tarihi hafıza ve günümüzün gerçekleri arasındakı yoğun 

manevi – ahlaki, psikolojik – genetik ilişki, bağlantı aramak şiirin önünde yeni yeni yollar ve 
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ufuklar açmış oldu. 60’lı yıllardan itibaren ve özellikle de 80’li yılların ikinci yarısından tarihe 

karşı itiraz ve halkın kendi tarihini tam gerçeğiyle bilmek hukukunun saptanması ve s. bu gibi 

konular politik şiirin ana motiflerini teşkil etmekteydi. (M.Arif.1966:74) 

 Totaliter Rejimin Türk Halklarını Baskı Altında Tutmasıyla İlgili Şiirler 

İmparatorluğun esareti, ulusal tarihe Sovyet ideolojisinin nihilist münasebeti döneminde 

halkımızın kendi milli hafızasından uzak tutulması, soy kökünün, aslının unutturulması büyük bir 

bela gibi şairlerimizin her zaman endişesine neden olmuştur. Halk şairimiz Bahtiyar Vahapzade 

daha 1977 yılında yazdığı ‘Tarih’ isimli şiirinde (bu şiir 1993 yılında yayınlanmıştır) bu ağrılı 

problemi çok güzel şekilde ifade etmiştir: 

Bizi ayırdılar mənliyimizdən, 

Millət kökdən qopan bir budaq oldu. 

Süzüldü yad səsi öz neyimizdən 

Keçmişin üzünə indim ağ oldu. 

 

Hələ unuduldu Quran da, din də, 

Keçib gəldiyimiz yollar danıldı. 

Əridik özgələr, yadlar içində,  

Hünərli, zəfərli illər danıldı. 

 

Tarixdir hər daşın, qayanın yaşı. 

Tarixlə bağlıdır insan yurduna 

Yox isə bir xalqın tarix yaddaşı 

Vətən də quruca torpaqdır ona.(B.Vahapzade,1991:36) 

Vatanın insan için sadece kuru topraktan ibaret olmaması için tarihin, milli hafızanın, kan 

ve gen hafızasının sosyal – felsefi anlamını, önemini anlatan şair bunu hem de  manevi – ahlaki 

kategori olarak ele almaktadır. Harihi tahrif etmekle sakat hale getirilen, yalanlar ve sahteliklerle 

doldurulan, gerçek geçmişinden ayrılan bir halk, ‘millet' değilse, bu millete mensup herkes 

aslından, kökünden habersiz bir vücut, anlamı ve muhteviyatı olmayan bir insandır. (Ünlü Kırgız 

yazar Cengiz Aytmatov milli kan ve gen hafızasından mahrum bu tür acayip vücutları daha sonra 
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‘mankurt’, yani soyunu, neslini kaybetmiş adlandırdı). B.Vahapzade’nin şiirlerinin büyük bir 

kısmında okurlara iletmek istediği temel fikir bundan ibarettir. Şair milletin bugünü ve yarını, 

insanların manevi – ahlaki bütünlüğü için tarihin, tarihi hafızanın yerini hiç bir şeyin 

tutamayacağına emin olduğu içindir ki, sömürgecilik yıllarında halkımızın tarihinin sahte hale 

getirilmesine karşı tüm ruhuyla itiraz ediyor. 

 Totaliter Sovyet rejimi döneminde yazdığı, fakat o zaman (yani 1978’de) yayınlatamadığı 

başka bir şiirinde (‘Örümcek Ağ Ördü’) kendi hiddet ve öfkesini açıkça belirtir: 

Tariximiz dağıldı, 

Uydurma tarix ilə kimliyimiz anıldı - 

Öz kökünü bilməyən gözüküllü bir millət 

Zamanın yollarında hər addımda yanıldı. 

Uydurma tarix bizi anamızdan ayırıb 

Yad anadan alınmış bələkdə qundaqladı. 

Özülümüz laxladı. 

Bu xalqın tarixini düzbildirən, düz yazan 

Tarix kitablarında hörümçək tor bağladı. (B.Vahapzade,1993: 47) 

 Şair milli tarihini, kan ve gen hafızasını kaybetmiş bir halkın artık kendi önceki haysşyet, 

gurur ve şerefini koruyamaz hale geldiğini, miskinleşerek esaret, zülüm ve her türlü hakarete bile 

tahammül etmek ve şerefsiz ömür sürmek zorunda kaldığını göstere rek bu türlü manevi 

aşınmalardan acı acı şikayetlenerek şöyle yazıyordu: 

Cəsur keçmişimizdən üzüldü əllərimiz, 

Şərəf bildik özgəyə qul olmağı yoxsa biz? 

Hər cürə zülmü udduq,  

Köləliyi qazanıb, kişiliyi unutduq. 

Vicdan, düzlük, həqiqət sürgün oldu bu yerdə, 

 

Yaltaqlıq və xəyanət silahını yağladı. 

Cəsarət qılıncının ağzı düşdü kəsərdən, 

Qəbzəsində, qınında hörümçək tor bağladı. 
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Dilimiz yasaq oldu. 

Ruhumuz qəlbimizdə əbədi dustaq oldu. 

... Biz beləcə yaşadıq, yaşamadıq. (B.Vahapzade,1993:49) 

 Geçmişin unutulması, unutturulması, şaire göre öyle büyük bir facia ki, bu faciayı 

yaşayan halkı, onun her bir evladını manevi açıdan kör yapar, tüm ahlaki değerler, kri  teryumlar 

karıştırılır, millet ve kişi gururunu kaybeder, onuru ayaklar altında çiğnenir. Bu meselenin sadece 

bir tarafıdır. Unutkanlık, kendi geçmişini, tarihin öğüt derslerini unutmak, zaman geçtikçe o halkı 

yeni yeni belalara, facialara sürükler. Son on yılda halkımızın yaşadığı çekilmez acıların başlıca 

sebeplerinden biri de bu unutkanlığımız, tarihimize arka çevirmemizdir. Bu gerçeği bugün 

milletimizi temsil eden her bir kesin doğrulayacağı kanısındayız. 

 Azerbaycan Şiirinde Ermeni Katliamı Konusu 

Şair B.Vahapzade faciaların daha başından – Ermeni gasiplerin Azeriler’i katliam ının ilk 

günlerinden bu gerçeği tüm çıplaklığıyla halka beyan etti. Halkımızın ünlü toplum adamlarından 

biri olan Ömer Faik Nemanzade’nin anısına yazdığı ‘Unutkanlık’ adlı şiirinde o, sinsi, hilekar 

komşularımızın bize karşı tarihte defalarca türettikleri kanlı cinayetlerini, ihanetlerini 

bağışlanmaz hata zannediyor: 

    Ömər bəy, hər sözün haydı, haraydı. 

Deyilib elə bil bu çağımızda. 

Sənin bu fəryadın sırğa olaydı, 

Daim səslənəydi qulağımızda. 

Əsrin əvvəlini unutmuşuq biz. 

Saldın yadımıza dünənimizi. 

Sadəqəlbliyimiz, təmizliyimiz 

Tarixdə nə qədər aldatmış bizi. 

... Erməni zülmündən yüz ildən bəri 

Daşdan-daşa dəydi bu xalqın başı, 

Unutdu çəkdiyi müsibətləri, 

Niyə oğurlandı onun yaddaşı? (B.Vahapzade,1979:19) 
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 Daha yüzyılın başlarında bazı milliyetçi toplum adamlarının uyarılarına rağmen sahte, 

yalancı proletarya internosyalizmi ve Sovyet halklarının ‘ebedi dostluğu’ sloganı na uyarak 

namussuz ve sinsi düşman tarafından aniden yakalanmamız bizlere nasıl da pahaya mal oldu. 

Bunların temelinde bir taraftan düşmanlarımızın sinsi niyetlerini safça  unutmamız varsa, diğer 

taraftan ulularımızın, önderlerimizin söylediklerine önem verme memiz, onları yeterince 

hatırlamamamız durur. B.Vahapzade ünlü önder, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin (1918 

- 1920) kurucusu Mehmet Emin Resulzade’nin hatırasına yazdığı ‘Bir Ulu Mezar’, ‘M. E. 

Resulzade’nin anısına’ adlı şiirlerinde okurlara yukarıda değindiğimiz fikirleri aşılıyor. Şair ulu 

M. E. Resulzade’nin ruhuna hitap ederek  hüznle şöyle yazıyor: ‘Borçlu iken Vatan sana, halk 

sana, bu topraktan verem medik bir mezarlık yer sana’. Halbuki bu halka ihanet edenlere yüce 

yüce tunc anıtlar yapıldı. Bu çelişkiler içinde çırpınan şair kalbi haksızlık, adaletsizlik, 

değervermezliğe karşı isyan ediyor. Ayrıca, temeli sevgiyle yapılmayan anıt tunç bile olsa, cabuk 

yıkılır, fakat ‘kalblerimize göçmüş’ M.E. Resulzade’nin mezarı ‘temeli nefretten yapılmış yüz 

anıttan yüz kez bile dayanıklıdır’ diyor. Elbet ki, her zaman hakkı söyleyen şairin bu kez de 

sözünde büyük hak vardır. 

 Daha 1987 yılında M.E.Resulzade’nin mezarını ziyaret eden B.Vahapzade milletimizin 

indirilmiş istiklal bayrağının bir zaman yine kalkacağına iyimserlik duygusuyla emin ediyordu: 

Dəydi bir-birinə əvvəl də, son da. 

 

Yatır bu məzarda eşqim, vicdanım... 

Qədim türk elinin ana qoynunda. 

Yatır bu məzarda qüdrətim yatır, 

Dünənki şərəfim, şöhrətim yatır. 

...Atam azadlığın nə olduğunu, 

Onun ləzzətini dərk eytdi xalqın 

Sabah, ya birigün bilirəm bunu. 

Yenə qalxacaqdır enən bayrağın. (B.Vahapzade,1993:11) 

 Ulularını, tarihi şahsiyetlerini tanımak, onları anmak, düşünce ve yaptıklarını yaşatmak 

azminde bulunan halk ne kadar zor ve ağır olsa bile, er geç kendi bağımsızlığına kavuşur, refah 
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ve saadet yoluna girer. Tarihin öğütlerinden ders almak, milletinin M.E. Resulzade gibi namuslu, 

hak, adalet uğruna mücadele veren evlatlarına sadakat, bağlılık o milletin varlığının, 

mevcutluğunun ve kalkınmasının en iyi belirtisidir. B.Vahapzade’nin tarihi şahsiyetlere ve tarihi 

olaylara hasrettiği şiirlerinde ana leytmotif de bu inancıdır. 

 Azerbaycan Şiirinde Büyük Şairlerin Yeri: 

a) Şah İsmayil Xatayi 

Eski ve şanlı tarihimizin ayrı ayrı unutulmaz şahsiyetleri hakkında yazan diğer şairlerimiz 

de konuyu halkın kendi milli benliğini idrak etmesi, uyanması ve milli kalkınma sorunları 

çerçevesinde kaleme alıyorlar. Bu tür bilinir şahsiyetlerden biri bilindiği üzere Sefeviler 

Devleti’nin kurucusu – büyük devlet adamı, komutan, güzel lirik – panteist şair olan Şah İsmayil 

Hatayi, hem de trajik bir şair olduğu için şair ve yazarlarımızın ilgi ve dikkatini çekmiş, hakkında 

bir çok eserler yazılmıştır. Faciası ise belli olduğu gibi bir taraftan Azerbaycan devletçiliğinin 

kalkınmasında ve gelişmesinde emsalsiz hizmetleri olan bu insanın, diğer taraftan da Türk 

dünyasının parçalanmasında da önemli rol oynamasıyla ilgilidir. (Türk hükümdarı Sultan Murat 

Beyazıtla savaşı) Bu ikilik Ş.İ.Hatayi’nin şahsiyetine olan ilgiyi artıran etkenlerdendir. Şair 

Mehmet İsmayil ‘Şah İsmayil’in Ruhu’ şiirinde kahramanın karakterindeki bu ikiliği çok doğru 

şekilde ifade edebilmiştir: 

    Qeyrət məni oyadar, 

    Düşmən baş qaldıranda. 

    Qəlbim Təbrizdə yatar 

Günəşim Çaldıranda 

Gethagetdə lal duran 

Gəlhagəlsiz qalırmış. 

Qardaşa əl qaldıran  

Özü əlsiz qalırmış.(M İsmayil,1995:24) 

 Suçlarının azapları içinde kavrulan, yanıp yakılan Şah İsmayil’in ruhunun çalkantılarını 

şair çok etkili şekilde verir ve onun derslerini, kaderinin fırtınalardan geçmiş tarihi sonuçlarını 

kahramanın diliyle okurlara iletir. Yazar kahramanın ruhunun görünmez mevcutluğunu tarihin, 

zamanın gerdişlerini etkilediğini şöyle ifade etmektedir:   
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    Yolunu tutsa çənlər 

G[ydəki günə baxsın. 

Məni ölmüş bilənlər 

Dönüb özünə baxsın. 

 

Ölü dönər diriyə 

Yuxuların çin vaxtı. 

Qayıdaram geriyə 

Tarixin çətin vaxtı.(M. İsmayil,1995:24) 

 Büyük Şah İsmayil’in ölmez ruhunun her zaman onun devamcıları ve evlatları olan bizleri 

izlediğine, tarihin en zor anlarında yanımızda olduğuna inandırmaya çalışan şair bu günümüzün 

geçmişimizden ayrılamaz olduğunu da vurguluyor.  

 M.İsmayil şiirlerinde vatandaşlık duygusunu, milli gayret, onur ve şeref hissini uyatmayı, 

coşturmayı başaran bir şairdir. Onun ‘Savalan’da Uyuyan Yiğit’ şiiri bu açıdan özellikle önemli 

ve etkileyicidir. Şair halkının mertlik ve kahramanlık sembollerine hitap ederek milleti ayağa 

kalkmaya, felaketler girdabından çıkmak için güç, kuvvet bulmaya, kendi namına, tarihine, 

ününe, ceddine laik olmaya davet ediyor. 

 Görüldüğü gibi şairlerimiz tarihi şahsiyet ve olaylarla bağlı yazdıkları eserlerinde genel 

olarak bugünün milli – sosyal ve manevi gerçekliğinin dikte ettiği sorunlardan bahsediyor, halkın 

kan ve gen hafızasını uyatmaya, ona hareketlilik kazandırmaya çalışıyorlar. Şiirlerin büyük bir 

kısmında vatanseverliğe çağırı ruhunun, heyecanın doğması salt bununla ilgilidir. Bilindiği üzere 

milli - etnik kökle ilgilenme döneminde bu eğilimin edebiyatta ve özellikle de şiirde 

kuvvetlenmesi doğaldır. 

 Şiirimizin en iyi örneklerinde, görüldüğü gibi ‘tarih çağdaşlığın manevi – ahlaki deneyim 

etkeni gibi ortaya çıkar’. 

a) İmadeddin  Nesimii  

Şairlerimizin uslup özelliğini, benzer ve farklı yönlerini şüphesiz ki, onların aynı konuda 

yazdıkları eserleri kıyaslarken daha iyi şekilde belirlemek olur… Aynı tarihi kahramanlar, 

şahsiyetler hakkında yazılan şiirlerde bu, özellikle hemen dikkati çekmektedir. Örneğin, 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 36       Mayıs – Haziran 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 
 

11 
 

B.Vahapzade’nin ulu şairimiz Nesimi’nin hatırasına yazdığı şiirinde apaydın bir heyecan ve zafer 

hissolunmaktadır. Şiirde lirik – tarihi kahramanın nesiller için büyük ve benzersiz örnek olması 

düşüncesi öne çekilir, yazar gurur hissiyle Nesimi’nin tarihde yer almış büyük işlerinden söz 

açıyor:   

   O cür yaşamağı, o cür ölməyi 

   Özün bəyənmisən, özün seçmisən.  

   Həyatın bir yana, danıb hər şeyi 

   Sən öz ölümünlə heykəlləşmisən. 

   Sənətin sığmadı dövrə, zamana, 

   Əsl şeirdən də hünər umuldu, 

Hünərin bir yana, şeirin bir yana, 

Hünərin şerinə yaraşıq oldu.(B.Vahapzade,1993:13) 

 B.Vahapzade’den farklı olarak A.Kürçaylı Nesimi hakkında yazdığı şiirinde bu büyük 

şahsiyetin insanlığı hayrette bırakacak işleri ve facialı hayatından bahsetmiyor.  Şiirde özel olarak 

ihtiras ve zafer hissi de duyulmuyor. Şair hatta Nesimi’nin hayatı, kişiliği, yaptığı işleri hakkında 

tekrar bilgi vermeye bile lüzum görmüyor. O, kahramanını terennüm etmek, hakkındaki yüksek 

düşüncelerini okurlarıyla paylaşmak için bir başka yol seçmiştir. A.Kürçaylı’nın şiiri somut bir 

kişiye unvanlanmıştır. Yazar Nesimi’nin portresini yapan ressama hitap ediyor. Bilindiği gibi 

ortodoks İslam geleneklerine göre Ortaçağ’da resim yaptırmak yasak olduğundan bir sıra ünlü 

sanat adamlarımız gibi Nesimi’nin de resmi bulunmuyor. Şairin portresini yapmak isteyen ressam 

eserlerinden emdiği hayal ürünleriyle onun resmini yapacaktır. A.Kürçaylı bu amaçla şair 

hakındaki kendi düşüncelerini ressamla paylaşıyor: 

   Qardaşım, bircə ricam var ancaq 

   Sən Nəsimini çəkərkən elə çək 

   Baxışından səpələnsin şimşək. 

   Günəşin nurunu doldur gözünə. 

Kişilik nəqş eylə dönməz üzünə 

Kişilik atəşə yansın dönməz! 

Soyunub buzda uzansın - dönməz! 
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   Kişilik – tərsa soyulsun –dönməz! 

   Gözü xəncərlə oyulsun –dönməz! 

Kişilik - bir tikəsin daldalamaz! 

Kişilik – başladı qoymaz yarıda, 

Söylər qul da mənəm, şah da mənəm. 

O salar heyrətə allahları da, 

Söylər tanrı da. Allah da mənəm! 

Babamız şair İmadəddini sən 

Qardaşım, bax. Bu sayaq çəkməlisən (A.Kürçaylı,1978:318).  

 Görüldiğü üzere şair burada Nesimi’nin suretini yaratmak için çok ilginç bir uslup 

seçmiştir. Kahramanını örnek olarak gösteren şair yukarıda sözedilen özellikleri aslında 

insanlığın zaferi, hayırın şer, ışığın karanlık üzerindeki zaferi gibi değerlendirir. Belli bir tarihi 

şahsiyetin manevi erişkenlik  zirvesinden insanın zaman zaman sergilediği kudret ve 

muazzamlığı seyertmek – şairin başlıca ilkesidir. 

 Görüldüğü gibi, Nesimi hakkında yazılmış verdiğimiz her iki örnekte başlıca nitelik 

kahramanlığın terennüm edilmesidir. Fakat her bir şairin konuya kişisel yaklaşımı, her birinin 

kendine özgün uslup, veya yazma yöntemi kullanması onları biribirinden ayırmanın yanısıra 

okurların da dikkatini çekmektedir. Çünkü bu bağdamda uslup her bir sanat adamının kendine 

özgün farklandırma yöntemidir. ‘Uslup - insandır’ gerçeğini aynı bir konuda değişik şekilde 

yazılmış eserlerin mevcutluğunu dikkate alınca kesin şekilde doğrulamak olur. 

b) Azerbaycan Şiirinde Tarihilik 

Şiirde tarihilik çağdaşlığın idrak olunması, benimsenilmesi, geleceğin belirlenmesinde 

belirli bir role sahip olduğu zaman tarihsel konuların ilginç ve çekici olmasına şüphe yoktur.  

 Günümüz insanları düşündüren, endişelerine sebep olan konulara, sorunlara tarihin 

aynasından bakmak bir kısım şairlerimizin yaratıcılıkları için karakter özelliklerdendir. Bunu 

B.Vahapzade yaratıcılığı için de söyleyebiliriz. Azerbaycan şiirinde tarihle ilgili konulara 

B.Vahapzade kadar aşina olan, onun kadar eğilen, toplumsal – politik, manevi – ahlaki 

problemleri milli geçmişimizin ışığında yansıtmaya çaba gösteren ikinci bir şairimiz yoktur bile 

diyebiliriz. Zaman ve insan, tarih ve toplum, gelenek ve çağdaş lık gibi kavramlar şairin 
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yaratıcılığında hep beraber yer almaktadir. Şairin ‘At Kişnedi’ şiiri tarihten günümüze bakışın en 

iyi örneği sayılabilir: 

    At kişnədi... 

    Qazan xanın, Xançobanın 

    Qanı dindi damarımda, 

    Bu kişnərti havalandı, 

    Cingildədi damarımda... 

Pəncərəni açıb gördüm, 

Koroğlular, qoç nəbilər 

Daşa dönüb, daş olubdur. 

Qırat, Dürat arabaya qoşulubdur. .(B.Vahapzade,1993:13) 

 Sıradan bir olayla – atın kişnemesiyle halkımızın ulu tarihini, erenlerimizin, atalarımızın 

kahramanlıklarla dolu geçmişini anımsatan şair günümüzün acılı durumunu (şiir 1973’te 

yazılmıştır) da hatırlatmakla beklenmedik muıkayesesiyle okurları sarsıtır, etki liyor. Tarihimizin 

şanlı sayfalarını çevirirken lirik kahramanın içinde sanki fırtınalar baş gösterir, tüm duyguları 

galeyan ediyor, unutulmuş tarih de, geçmiş de bir anlık günü müzde seslenir gibi geliyor insana – 

atalarımızdan miras kalan at kişnemesiyle:    

At kişnədi... 

Hirsimmənim, kinim mənim 

Dağı yardı, daşı dəldi, 

Ağzına daş basdırılan 

Bulaqların suyu gəldi... .(B.Vahapzade,1993:13) 

 Şu mısralarda şairin söylemek istedikleri hep açık: o, halka kendi tarihini, geçmişini 

unutmaya zorlayan rejime, onun soy kökünü kaybetmesine nefret ve itirazını bildiriyor. Nasıl da 

herşey tersine dönebilirmiş: halkın namus ve onur sembollerini alay hedefi yapan (Kırat, Dürat 

arabaya koşulmuştur) rejimin insanlıkdışı özelliği, zannimizce yukarıda geçen mısralarda çok 

etkin şekilde ifadesini bulmuştur. 

 B.Vahapzade’nin bu biçimde yazılmış şiirlerinde halkın tarihi geçmişiyle bugünkü 

gerçeklşk arasında paradoksal zıtlıkların öne çekilmesi, tarihsel sorunların çağdaş durumla 
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kıyaslanması çok önemli yer tutmaktadır. ‘At Kişnedi’ şiirinde olduğu gibi ünlü Azeri şair 

Füzuli’ye yazdığı ‘Onun Perişanlığı’ şiirinde de bu özellik esastır. Şiir bütün lükte paradokslar 

üzerinde kurulmuştur: 

    Öz əsrində Füzuli 

    Axı nəyə ağlamış? 

    Mən anlaya bilmirəm 

    Türkü şöhrətləndirən 

    Sultan Səlim əsrini, 

    Şah İşmayıl əsrini, 

    Yamanlaya bilmirəm. 

 

    О öz zərrə dərdinə 

    Ümman dedi, dağ dedi, 

    О öz “yalanlarıyla” 

    Əsri də silkələdi. 

 

    Bizsə ağ yalanları 

    Daddıq həqiqət kimi, 

    Bədbəxtliyi səadət, 

    Zəhəri şərbət kimi. .(B.Vahapzade,1993:12) 

 Tarihimizin en kudretli aşamalarında yaşayan, acı, keder aşinası Füzuli’nin büyüklüğünü, 

muazzamlığını öne çekmenin yanısıra bu mısralarda şairin yaşadığı döneme, o dönemin acılı 

manzarasına büyük zaman prizmasından bakışı da yansıtılmaktadır. Daha sonra şair ulu deha için 

yapılmış anıtta durumumuza uygun özellikler arayıp buluyor. Şaire göre Füzulü’nün eğilmiş 

beline yüzyılın dertleri yüklenmiştir, şiirlerindeki ağrı acılar kendisinin yaşadığı yüzyıla değil de 

bugünümüze unvanlanmıştır.  

Onun pərişanlığı, 

Köksündə od qalanmış, 

Ana yurdu talanmış 
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Elin pərişanlığı. 

Yüz yerə parçalanmış 

Dilin pərişanlığı. 

O sakitgörkəmilə 

Qaya kimi dayanıb, 

Böyük türk millətinin 

Dünəninəgüvənir, 

Bu gününə ağlayır. .(B.Vahapzade,1993:48) 

 Geçmişle bugünün kıyaslanması, tarihi şahsiyetlerin faaliyetlerine yeni bakış açısıyla göz 

atılması B.Vahapzade’nin bu tipli şiirlerinin esasını oluşturmaktadır. Bu özellik hatta onun milli 

geçmişimizle ilgisi olmayan tarihi konulardaki şiirlerinin de ana hattını oluşturmaktadır. ‘Pompey 

Harabeleri Önünde’ şiirini buna örnek gösterebiliriz. Burada şair Pompey şehrinin enkazlarının 

müze olmasından, ölü şehri görmek için her sene buraya binlerce turistin gelmesinden ve 

memleketin bir tek tarihsel anıtlar hesabına milyonlara kavuşmasından bahsediyor. Ve… aniden 

okurları beklenmedik bir soruyla karşı karşıya koyuyor: 

    Bəs biz? 

    Oyanmadıq əsrin səsindən.     

    Dondu sevgimiz də, nifrətimiz də. 

    Əcnəbi pul qırır xərabəsindən, 

    Bizə düşmən olub sərvətimiz də. .(B.Vahapzade,1993:13) 

 “Bize düşman olmuş servetimiz de” – az kala kırk sene önce (şiir 1971 yılında 

yazılmıştır) Pompey şehrinin enkazları önünde durarak tarih ve bugünümüz, zaman ve dünya, 

halklar ve memleketler ve s. gibi kavramlar üzerine düşünen şairin bu mısralar büyük cesaret, 

vatandaşlık haysiyetinin belirtisiydi. Tarih ve çağdaşlık kavramlarıyla ilgili düşüncelerinde her 

zaman paradokslar alemiyle bizi sarsan şair B.Vahapzade’nin bir kısım şiirlerinin yazıldığı 

dönemlerde değil de, salt bugün, şimdi ışık yüzü görmesi, yayımlanması, araştırma ve tartışma 

konusu olması da devre özgün paradokslardan biri sayılabilir. Şairin ‘Sandıktan Sesler’ adıyla 

yayımlattığı şiirleri ‘elyazmalar yanmıyor’ meşhur kelamını bir daha hatırlatmanın yanısıra, 

halkımızın milli hafızasının uyanmasında da büyük rolü ve hizmetleri olduğunu göstermektedşr. 
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 Tarihimizin, dünümüzün bügünümüzle, gelecekle sıkı bağlılığı yetenekli şairlerimizden 

olan Sabir Rüstemhanlı’nın yaratıcılığında da sürekli şekilde izlenen, yaşatılan konulardandır. 

Şairin ‘Kan Hafızası’, ‘Kutsal Adetler’, ‘Tarihi Yaratanlar’, ‘Bu Yurt Bana Tanış Gelir’, ‘Kopuz 

Sesi’, ‘Şaman Duası’, ‘Yeni Perde’, ‘Vatan’, ‘Selam, Gence Kapısı’ ve bir sıra diğer şiirleri 

halkımızın geçmişi, töreleri, kahraman insanları, tarihsel olaylarından bahseden muhteşem eserler 

sırasına girmektedir. 

 Şair S.Rüstemhanlı’nın  şiirlerinde ‘tarih’ çok derin bir kavramdur, şair için vatan, yurt 

anlamı ‘tarih’ kavramı dışında mevcut değil. ‘Vatan nedir?’ sorusunun cevabı onun şiirlerinde her 

şeyden önce Vatan’ın geçmişi, manevi gelişimi, acılarla dolu olan tarihi dir: 

…Hadinin şeir bazarıdı, 

Füzulinin dağılmış məzarıdı, 

Taleyin ələnən ələyidi, 

Durna lələyidi. 

Araz hörüyündən 

Kəməndə düşmüş Sevildi. 

“Ənəlhəqq” harayıdı 

Ələsgərin sazıdı, 

Qədim əlyazmasıdı –  

Dahilər boylanır sətirlərindən... 

Vətən... Vətən!..(S.Rüstemhanlı,1996:12) 

 Şiir başından sonuna kadar bu tür tarihi anımsama ruhunda yazılmıştır. Şiirde bu şekilde 

çağrışımlar o kadar doğal şekilde verilmiştir ki, sonuçta okurların hayalinde çokanlamlı, tam bir 

‘Vatan’ sureti canlanmış oluyor, hem de tarihi anlar – anımlar orada başlıca yer tutuyor. Bu şiiri 

çağdaş şiirimizin en güzel örneklerinden biri olmanın yanısıra, hem de tarihsel olay ve olguları 

şiir diliyle yansıtmanın en iyi örneği sayıyoruz.  

 ‘Selam, Gence Kapısı’ şiiriyse somut bir olayla ilgilidir. Şair Gürcüstan’da bulun duğu 

zaman Kutaisi civarındaki Gelati Manastırı’nda Gence kapısını görmüş, olaydan çok etkilenerek 

bu şiiri yazmıştır. Şair Gence kapısını – Vatan’ın gurbete düşmüş küçük bir parçası gibi 

selamlıyor, derdini onunla paylaşıyor: 
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   Salam, Gəncə qapısı, 

   Qürbətdəki qardaşım. 

   Salam, duzum, çörəyim. 

   Poladlaşan göz yaşım! 

   Əllərimin izini 

itirməmiş qar, yağış  

həsrətli gözlərimsən! 

Düz səkkiz əsrdi ki, 

qapandığın olmamış... !..(S.Rüstemhanlı,1996:12) 

 Vatan tarihinin bir parçasına – cansız eşyaya bu tür mahremce hitap, bu tür duygulu 

yaklaşım S.Rüstemhanlı şiiri için hiç de olağanüstü bir özellik sayılamaz, tersine onun sunuşunda 

halkın ve vatanın kaderi o küçük gözüken detaylarda genişliği ve derinliğiyle ortaya çıkmaktadır: 

   Salam, Gəncə qapısı! 

   Sənin daş qulağında 

   Milyon zinqrov səsi. 

   Qapı desəm, az olur, 

   Sən mənim ürəyimin, 

   Ruhumun möcüzəsi!    

   Bilmirəm nə vaxt açdım  

səni, kimin üzünə? 

    Fəlakətin üzünə, 

    Dərdin, qəmin üzünə…  

    Bağlamaq çətin oldu 

    Sonra açdıq yolları 

    Nələr getdi, nə zaman 

    Hansı darvazalardan 

    “Vətən boyda bazar”dan? !..(S.Rüstemhanlı,1996:55) 
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 Görüldüğü gibi, şiirde tarih, geçmiş yine de vatan kavramını belirleyen önemli 

etkenlerdir. Şairin güçlü inancına göre, vatan ilk önce yurdun, elin tarihi ve bununla ilgili hafıza, 

bellek demektir. 

 Eleştirmen Ş.Alişanov’un kanaatince, bu S.Rüstemhanlı’nın ve sözü geçen diğer şairlerin 

değil, bütünlükte çağdaş Azerbaycan şiirinin mevkii, ilkesi ve bedii platformudur. Bugün 

halkımızın milli düşüncesinin gelişmesinde şiirimizin rolünün büyük olması da bundan 

kaynaklanmaktadır.(Ş.Alişanov,1994:105) 

 Eleştirmenin kaydettiği gibi ‘tarihsel ve kültürel geçmişin bugünkü şiirle yorumlanması 

zamanı şiirin toplumsal – sosyal tutumu tazelenir, bu tazelik hem de şiire uslup açısından 

zenginlik kazandırıyor’. 

 Çağdaş politik şiirde tarihi geçmişin yansıtılması üzerine konuşurken ister istemez Sovyet 

politik rejimi ve komünist ideolojisiyle bağlı tarihi olayları ve kişileri (Lenin, 26 Bakü 

Komiserleri, 28 Nisan, 1 Mayıs ve s.) terennüm eden ‘bedii’ örneklere de göz atmamızın yararı 

vardır, zannimizce. Elbet ki, ayrı ayrı şairlerin yaratıcılığına dayanarak ko nuyu derinden, 

hertaraflı şekilde araştırmak mümkündür. Fakat bunun bütünlükte dönemin, zamanın ruhundan 

doğduğunu ve ayrı ayrı sanat adamlarının hangi konulardan yaz masına rağmen bu konuyu 

nasılsa kendinisavunma prizmasından ele aldıklarını düşünecek olsak,  o zaman dönemin 

derinden araştırılması söz konusu değildir. O yüzden de biz burada sadece genel konulara 

değinmekle yetineceğiz. 

 Bütün bu özellikleri dikkat merkezinde tutan edebiyat uzmanı Yaşar Karayev şöyle  

yazıyordu: ‘Geleneksel, bayağı, belağatlı ürünün baş alıp gitmesine, aşırı övücü, ‘sınıflı’, ‘partili’ 

şiirin ‘yüksek’ kürsülerden okunmasının siyasetçi ve işpaz edebi kurum larda hala mevcut olan 

resmi törenlerin terkip hissesi olarak kalmasına rağmen, bütünlükte Azerbaycan şiiri en faal ve 

canlı şekilde aramalarını sürdürmekteydi. Tarihin, hafızanın, çağdaşlığın dolaylarında o ‘zaman’ 

ve ‘ben’le ilgili gerçegin peşindeydi. Gerçegin peşinde olan şairse hiç bir zaman aynı mihverde 

dönmüyor.(Y.Karayev,1996:507) 
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SONUÇ 

 Kaydettiğimiz gibi, Lenin, Oktobr ve s. gibi politik konular daha önceki yıllardan farklı 

olarak geride bıraktığımız yüzyılın 70 – 90’lı yıllarında çağdaş politik şiire anlam olgusu değil, 

bir bilgi unsuru gibi girmiştir. Çağdaş politik şiiri temsil eden şairlerin büyük kısmının (R.Rza, 

O.Sarıvelli, N.Hazri, B.Vahapzade, H.Rza, A.Kürçaylı, T.Bay ram, M.Araz ve b.) bu konuda 

eserleri vardır. 

 Geçen yüzyılın 30 – 40’lı yıllarındaki şiirden farklı olarak 70 – 90’lı yıllarda yazılmış 

şiirlerde bu konunun nasılsa dışsal etkene dönüşmesi edebiyatımızda milli kendine dönüş 

duygusunun güçlenmesiyle bağlıdır. Basılmış tüm şiir kitaplarında, derlemelerdeki ilk şiirleri 

müstesnasız olarak bu gibi eserler oluşturmaktadır. Fakat o konjüktör sanat örneklerinin ardından 

dergilerde yer alan şiirler bazan biribirine zıt olmuştur. Tüm bunlar bir daha çağdaş politik şiirde 

bu gibi konuların – milli- manevi konularda şiirlerin yazılması ve yayınlanması için bir araç rolü 

oynadığını gösterir.   
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BİZANS MÜZİĞİ 

 

Dr. Semih ALTINÖLÇEK∗∗∗∗ 

ÖZ 

Kökeni eski Helenistik Yunan sanatına dayanan Roma sanat geleneği Filistin, Suriye ve 
Mısır sanatının etkileri altında Bizans’ta yeni bir şekle bürünmüş ve bu medeniyete özgü Bizans 
sanatı özellikleri taşıyan bir sanat doğmuştur.  Bu sanat dallarından birisi de Bizans müzik 
sanatıdır. Bizans müziği ile ilgili kaynaklar oldukça sınırlıdır. Dindışı müzik hakkında yeterli 
kaynak ve bilgi yoktur. Törenlerde okunan dinî ezgiler Psalmodia, Hymnos ve Ruhsal ezgiler adı 
verilen üç formdan oluşmuştur. Bizans ezgilerinin tümü “pthorika” denilen sekiz perde sistemi 
kullanılmıştır. Ses perdesinin temposunu ve kuvvetini ifade eden kırmızı mürekkeple yazılan 
işaretler Bizans notasyonunda kullanılmış diğer işaretlerdir. IX. yüzyıldan sonra da “neuma” adı 
verilen perde işaretleri kullanılmıştır. Bizans himnografyası manevi âlemin müzikle ifadesidir. 
İmparator ve imparatoriçe onuruna yapılan, aklamasyon adı verilen kilisedeki törenler daima 
dometicus adı verilen, koro şefi tarafından yönetilen “Kraktai” ve “psaltai korosu” tarafından icra 
edilirdi. Törenlerde kullanılan müzik aletleri ise antik çağlarda kullanılmış müzik aletlerinin ufak 
değişime uğramış türleriydi. Bizans müzik yaşamında pandura adı verilen uzun saplı telli müzik 
aleti, günümüz kemanın atası sayılan viel adı verilen yaylı çalgı, aulos, psalterion gibi müzik 
aletlerinin yanında org da kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bizans, Müzik, Kilise, Koro 

BYZANTINE MUSIC 

ABSTRACT 

        Roman artistic tradition dating back to the old Hellenistic Greek art was reshaped by the 
Byzantine civilization under the influence of Palestinian, Syrian and Egyptian art thereby giving 
rise to an artistic fashion marked with the unique characteristics of Byzantine art. In that sense, 
one of the fields of art is Byzantine music art. Sources about Byzantine music are quite limited. 
There is hardly any source and information about non-religious music. The religious tunes that 
were used in rites were comprised of three forms which were Psalmodia, Hymnos and Spiritual 

                                                           
∗ İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, semihaltinolcek@hotmail.com 
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tunes. All of the Byzantine tunes are based on eight-pitch system which is known as “pthorika”. 
Byzantine music makes use ekfotenik signs expressing high and low pitch. Other remarkable 
signs of Byzantine notation are made up of signs that are written in red ink in order to express the 
beat and vigor of a sound pitch. After 9th century, pitch sounds known as “neuma” came to be 
used. Byzantine hymnography refers to the expression of spiritual domain by means of music. 
Acclamations, rites in churches held in honor of the emperor and empress, used to be performed 
by “Kraktai” and “psaltai chorus” which was mastered by a conducted known as dometicus. The 
musical instruments used in such rites were the slightly altered forms of instruments of antiquity. 
Among the musical instruments used in Byzantine music art were a long-necked stringed musical 
instrument called pandura, viel, which was another stringed instrument thought to be the old form 
of modern violin, aulos, psalterion and organ. 

Keywords: Byzantium, Music, Church, Chorus. 

 

GİRİŞ 

        Bizans sanatı Roma sanatının bir devamı olmuştur. Bizans’ın çeşitli ülkeleri içine alan 

coğrafi konumu ve resmî olarak kabul edilen Hıristiyanlık, bu sanata yeni unsurların ve yeni 

duyguların girmesini sağlamıştır. Kökeni eski Helenistik Yunan sanatına dayanan Roma sanat 

geleneği, Filistin, Suriye ve Mısır sanatının etkileri altında Bizans’ta yeni bir şekle bürünmüş ve 

bu medeniyete özgü Bizans sanatı özellikleri taşıyan bir sanat doğmuştur. Bu sanat dallarından 

birisi de Bizans müziğidir. Bizans müziği ile ilgili kaynaklar oldukça sınırlıdır ve çoğunu 

manastırların kütüphanelerinde bulunan el yazma kopyalar oluşturur.  Kilise müziği hakkındaki 

bilgiler dışında, dindışı müzik hakkında yeterli bir bilgi yoktur. Rus, Sırp, Bulgar, Rumen gibi 

doğu Avrupa Ortodoks kiliselerinde ve Yunan kiliselerinde söylenen ilahiler Bizans müziğine 

kaynak oluşturmuştur.1  

         Bizans müziği; a) Doğuya ait dinî şarkılar. b) Yunan ezgileri c) İmparator, imparator 

ailesi ve Ortodoks kilisesi büyükleri onuruna yapılmış tören melodileri olmak üzere üç grupta ele 

alınmıştır. Bizans tarihçileri ve kilise babalarının yazma eserlerinde yer alan dünyevî müzik 

hakkındaki bilgiler oldukça yetersizdir. Günümüzde Bizans halk ezgilerinin kalıntıları Yunan 

halk ezgilerinde devam etmektedir. Ancak bu ezgilerin melodik yapılarının incelenmemiş ve 

üslup analizi yapılmamış olması nedeniyle dinî ile dünyevî müzik arasındaki farkların neler 

olduğu bilinmemektedir.2          

        Erken Bizans döneminde müzik repertuarı oldukça sınırlı kalmıştır. Melodilerin icrasını 

                                                           
1 Curt Sachs., Kısa Dünya Müzik Tarihi., Milli Eğitim Basımevi., Istanbul 1965., s. 33. 
2 Egon Wellesz., Byzantine Music and its Place in the liturgy. The Royal Musical Association, London 1954, s. 1-2. 
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belirlemek için Gregoryen müzikte olduğu gibi işaretler sistemi kullanılmıştır. Mevcut dinî 

yortuların sayıları artınca, mevcut melodiler üzerine yeniden sözler yazılmıştır. Koro elemanları 

kiliselerde çocukluktan yetiştirilmişlerdir.3   

        İkonoklazm ( Tasvir karşıtı ) döneminde (İ.S.726-842) el yazmalarının çoğu tahrip 

edilmiş, manastırlar kapatılmış ve kitaplıklar dağıtılmıştır. Bu dönemde ilahi ve şarkıların sayısı 

daha da artmış olduğundan bunları notaya almak ihtiyacı doğmuş ve rahipler özel işaretler 

kullanmaya başlamışlardır.4 

         XIII. yüzyıldan itibaren melodi sözlerden öne çıkmış ve kırmızı mürekkeple tamamlayıcı 

işaretler ilave edilmiştir. Merasim şarkılarının nota ile tespit edilmesine gerek görülmemiştir. Bu 

dönemde müzisyenler eserlerinde, dünyevîlikten uzak, semavî aleme bağlı kalmışlardır. Bu 

nedenle meydana gelen eserlerde manevi duygular öne çıkmıştır.5   

          X. yüzyıldan İmparatorluğun sonuna kadar geçen devrede ise dinî anlamdaki müzik 

eserleri iyi korunmuş, Bizans müziği nazariyatı, solfej ve kompozisyon kitabı sayılabilecek 

eserler vücuda getirilmiştir.6 

         Bizans liturjik (dinsel tören) şarkıları; a) Psalmodia: Psalma ve Kontikos), b) Hymnos: 

(Stanza ve Litanis), c) Ruhsal şarkılar: (Alleluia ve Boxologia) olmak üzere üçe ayrılırdı. 

Psalmodia icrasında koro sırayla şarkı söylerdi. Özel durumlarda süslü bir melodi solist 

tarafından icra edilirdi. Hymnos ise, basit heceli şarkılardan zengin ve süslü şarkılara kadar 

değişiklik gösterirdi. Üçüncü grubu oluşturan ruhsal şarkılar ise oldukça uzun ve süslüydü. Erken 

Hristiyan devrinden günümüze bu farklı dinî müzik formlarına ait eserlerden çok az örnek 

ulaşmıştır. Bizans ezgilerinin kökeni kilisenin çok erken devirlerine, Filistin ile Suriye’deki 

Hıristiyan çevrelerine kadar inmektedir. Suriye ve Filistin’deki ilk Hristiyanların şarkıları ise 

sinagoglarda söylenen dinî ezgilere dayanır. Hıristiyan inancı putperest toplumlara yayıldıkça 

ilâhilerde bu ezgilere ilâve edilmiştir.7   

        Bizans himnografyası manevi âlemin müzikle ifadesidir. Ortodoks kilisesinin dogmatik 

fikirlerinin gelişmesini yansıtır. Şiir ve melodi birbiriyle bütündür. Bu ilahileri yazmış olan 

keşişler kendi yaşamlarını bu eserlerde yansıtmışlardır. İlahiler şu üç üslup üzerinden 

bestelenmiştir. a) Hirmolojik üslup b) Stikerarik üslup c) Asmatik, melismatik veya kalofonik etil 

                                                           
3 Roland  Manuel., “Histoire de la Musique”., Encyclopédie de la Pléiade, (Des Origines a Jean Sebastian Bach)  
Vol. I”., Edition Gallimard., Paris 1960, s. 635. 
4  Manuel., a.g.e., s.635. 
5 Manuel., a.g.e., s.635. 
6 Manuel. a.g.e.,  s.635.  
7 Manuel., a.g.e., s. 631-633. 
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üslup. Hirmolojik üsluptaki ezgiler genelde kısa hecelidir. Notalama işaretleri azdır ve ritm 

bakımından basittir. Stikerarik üsluptaki ezgiler daha çok ifadecidir ve işaretler çok fazla 

sayıdadır. Solistlere mahsus melismatik veya kalofonik üsluptaki ezgiler ise XIII. yüzyıla kadar 

uzanır ve bu devirde oldukça gelişmiştir.8 Troporion ve Kontakion kısa dua şeklinde ilahilere 

verilen isimlerdir. Bunlar himnografyanın erken döneminde her psalm (ilahi) satırından sonra 

eklenen şiir şekli olup, on üçten otuza kadar veya daha fazla beyitten oluşmuştur. Tek beyite 

troporion denir. V. yüzyıl sonu ve VI. yüzyıl başında gelişen ve sözlük anlamı “dürülmüş tomar” 

anlamına gelen kontakion’un Suriye kilise ilahilerinden Bizans liturjisine ne zaman girdiği 
bilinmemektedir.9 Kanon ise komplike bir şiir olup her biri altı ile sekiz troporia’dan ibaret ritmik 

bir şiir sayılabilecek dokuz  ode’den oluşmuştur.10 

        III. Yüzyılda dinî kitaplarda yazılı olmayan bazı metinlere karşı bir tepki oluşmuştur. Bu 

tepkinin sonucunda ilâhilerin çoğu dinî repertuardan silinmiş, eski Hıristiyanlık himnografya 

devresinin beste ve güftelerinin çoğu yok olmuştur. Ancak, III. yüzyılın sonlarına ait papirus 

üzerine yazılmış bir ilahi parçası sadece günümüze kadar ulaşmıştır. Bu parça Bizans Hristiyan 

ilâhisinin ilk örneğidir. Bizans ve Ortaçağ dini müziğinin esasını oluşturan Gregoryen 

melodilerinin en eski örnekleri, kökeni Musevi sinagoglarında okunan ilahilere kadar uzanan 

Suriye ve Filistin’deki kilise müziğinden alınmıştır.11  

         Bizans ezgilerinin tümü sekiz perde sistemi üzerine yazılmışlardır. Bunlara Pthorika adı 

verilmiştir. Bir tondan diğerine geçişin teknik terimi ise Parallage’dır. Bu müzik sistemi Bizans’a 

Suriye’den gelmiştir.12 

         Bizans müziğinde tizlik ve pestliğin ifade edilmesi için ekfonetik işaretler kullanılmıştır. 
IX. yüzyıldan sonra gelişen neumeler ise ses aralıklarını göstermek için kullanılmıştır. Ses 

perdesinin temposunu ve kuvvetini ifade eden kırmızı mürekkeple yazılan işaretler Bizans müzik 

yazımında kullanılmış olan diğer işaretlerdir. XII. yüzyılda yaşamış olan Bizanslı bilgin ve şair 

Ioannes Tzetzes (İ.S. 1110- 1180) ilk notasyonun alfabetik olabileceğini ileri sürmüştür. Erken 

dönem Hıristiyanları eski Greklerin notasyonunu kullanmışlardır. Ekfonetik notasyon hakkında 

herhangi bir belge günümüze ulaşmamıştır. Dua kitaplarının notasyonu özel karakterinden hiçbir 

şey kaybetmemiş ve çok geçmeden sémeiografik notasyonun iki farklı türünü oluşturmuştur. 

Bunlardan birisi Konstantinopolis (İstanbul) de kullanılan notasyon (IX –XI yy.) .13 İkincisi St. 

                                                           
8 Wellesz, a.g.e., s.157-159. 
9 Metin And., Bizans Tiyatrosu., Forum Yayınları., Ankara 1962., s. 109. 
10

 Türk Ansiklopedisi. “ Bizans Edebiyatı” .,Milli Eğitim Basımevi.,  Ankara., 1955., C. VII., s.50. 
11 Eric Werner., “The Origin of the Eight Modes of Music”., A Study In Musical Symbolism., Hebrew Union 
College, Annual  XXI , Newyork., 1948,  s.211-225. 
12

 Manuel., a.g.e.,  s. 635. 
13 Joannes Thibaut. , Etude de Musique Byzantine. Paris 1901., s. 5-6. 
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Jean Damascién adı verilen notasyon’dur (XI-XII yy.). Bu müzikal yazı Kudüs’te kullanılmış, 
hatta rakibi olan Konstantinopolis müzikal yazısının yerini bile almıştır. Ancak bu müzikal 

yazıya ait belgeler yok denecek kadar azdır.14 

          Bizans törenlerinde, törenin karakterine göre (dini veya dindışı) icra edilecek tören müziği 
(aklamasyon) daima iki koro tarafından icra edilirdi.15İmparator ile imparatoriçe ve 

imparatorluğun ileri gelenleri onuruna yapılan aklamasyonları “Kraktai korosu”, kilise 

büyüklerinin onuruna yapılan aklamasyonu ise rahip sınıfı üyelerinden oluşmuş olan “psaltai 

korosu” icra ederdi. İki koronun her biri bir “domesticus scholarum” tarafından yönetilirdi. 

Domesticus, kilise baş mugannisi ile koristlerin ve icracıların şefiydi. Müzik provaları yapmak ve 

müzisyenleri hazırlamak domesticus’un görevi idi. İmparator tören sırasında başlarında 

domesticus olduğu halde iki grup tarafından karşılanır, domesticus imparatorun huzurunda başını 

eğer ve ellerini göğsü üzerinde çapraz şekilde kavuştururdu. Bu esnada koro övgü şarkılarından 

ilkini söylerdi. Daha sonra koristler cevap olarak ya bütün kıtayı veya son cümleyi tekrar eder, 

kalabalık tarafından bu nakarat tekrar edildiği esnada domesticus imparatorun karşısında üç defa 

istavroz çıkarırdı. Kraktai korosu ikinci bölümü icra ederken, domesticus tekrar saygı durumuna 

geçer ve ilâhinin devamı boyunca bunlar tekrarlanırdı. Psaltai korosunun başında da domesticus 

bulunuyordu. İmparator bir törene iştirak ettiği veya bir kiliseye gittiği vakit kraktai ve psaltai 

korosu birlikte “ Euphemine” yi teganni ederken, halk ta karşılık olarak bu terennüme iştirak 

ederdi. 16 Noel gecesi töreninde mugannilere çalgıcılar refakat ederdi. Bu çalgıcılara 

“Paegniotea” denirdi. Bunlar kilisede kendilerine ayrılan yerde rahiplerin arkasında ayakta 

sıralanırlardı. İmparatorluk orkestrası trompetçiler, zilciler ve flütçülerden oluşmuştu. İmparator 

perde arkasında, bir set üzerinde halkın bakışlarından yalıtılmış olarak ayrı olarak oturur, törende 

hazır bulunurdu. Perde açıldığında imparator yanında maiyeti olmaksızın kendisini halka 

gösterirdi. Bu esnada koro orkestra eşliğinde “Polykhronion” adı verilen bir ezgiyi ( İmparatora 

uzun ömür dileklerinde bulunan müzik parçası) seslendirirdi. Şarkının sonunda orkestra 

imparatorun bir mendil sallama işareti ile “kesin” işaretini verene kadar bir müddet daha 

söylemeye devam ederlerdi. Bundan sonra psaltai grubu tekrar teganniye başlar fakat bu defa 

yortu için tespit edilen mısralar söylenirdi. Sonra İmparator ve imparatoriçe isimleri ile 

övülürlerdi. Psaltai gurubu polykhronion icra ederken perdeler kapanır, koro susup yalnız 

orkestra çaldığı zaman muhafızlar kiliseyi terk etmeye başlarlardı. Aklamasyonlar  imparatorların 

taç giyme törenlerinde icra edilirdi. Ayasofya’da yapılan törende İstanbul patriği önce tacı takdis 

eder sonra da imparatorun başına koyardı. Bu esnada koro imparatora şarkı terennüm eder ve 

                                                           
14 Thibaut., a.g.e., s. 5 
15

 Wellesz. A.g.e., s. 98.  
16

 Henri .Julius .Wetenhall. Tillyard., “The Acclamation of Emperors In The Byzantine Ritual”., Annual of the 
British School of Athene (1911-12)., Vol XVIII., s. 239-260. 
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kilisede bulunanlar imparatora hürmetlerini belirtmek üzere eğilirlerdi. Daha sonra muganniler “ 

yücelerdeki tanrıya övgü ve yeryüzündekilere barış” sözlerini içeren  şarkıyı terennüm ederlerdi. 

Bu sözler ve melodi cemaat tarafından üç kere tekrarlanır sonra da muganniler “Hıristiyanlara 

uğur olsun” derlerdi. Buna benzer övgüler imparatoriçe ve veliahtlara da yapılırdı. Doğum 

günleri veya taç giyme yıl dönümlerinde de yine böyle törenler yapılmaktaydı. Bunlardan başka 

Bizans’ta çeşitli aklamasyonlar da mevcuttu. Yortu günlerinde, Hıristiyanlık öncesi mevcut olan 

fakat biraz Hıristiyanlaşmış pagan yortularında, hipodromlarda yapılan toplantılarda, savaştan 

muzaffer olarak dönen imparator onuruna yapılan toplantılarda, saray erkanının atanması ve bağ 
bozumu bayramı törenlerinde de aklamasyonlar mevcuttu. Eylül ayında İmparatorun yazlık 

sarayının bulunduğu üzüm bağlarında yapılan bağ bozumu törenlerinde toplanan üzüm salkımları 

patrik tarafından kutsandıktan sonra imparator tarafından maiyetine ve törende hazır bulunan 

asılzadelere maviler ve yeşiller adı verilen iki gurubun söylediği ilahiler eşliğinde dağıtılırdı. 

Aklamasyonlar imparatorluğun ve ruhban sınıfının ihtişamını göstermek için yapılmış törenlerdir. 

Bütün törenlerde söylenen ezgiler ve tören kitaplarında bulunan şiirler ne yazık ki günümüze 

kadar ulaşmamıştır. Fakat imparator ve rahipler onuruna verilen dinî merasimlerde icra edilen 

bazı şarkılar liturjik el yazmalarında muhafaza edilmiştir. Bu belgeler imparatorluğun son 

dönemlerine aittir.17   

           Hıristiyan yazarlar, pagan inancının dini törenlerini hatırlattığı ve ahlâk üzerinde olumsuz 

etkisi olduğunu düşündükleri için enstrümantal müziğe karşı çıkmışlardır. Ayinlerde müzik 

aletlerinden çıkan sesin etkisiyle insanlar coşuyor, büyük bir taşkınlıklar yaşanıyordu. Kilise ileri 

gelenleri müzik aletleri eşliğindeki müziğin baştan çıkarıcı etkisine karşı birtakım önlemler 

almışlardır. Erkek mugannilerdeki kadınsı tavırlar ve icra edilen süslü melodiler yasaklanmış, 
ulvî, sade ve ağır melodilere izin verilmiştir. Bu şartlar altında bile olsa müzik aletlerinin dinî 

törenlerde kullanılmaması için mücadele etmişlerdir.18  

          Antik çağda kullanılmış müzik aletleri ufak değişikliklerle Bizans müzikal yaşamında da 

kullanılmıştır. Bu müzik aletleri arasında en önemli rolü org üstlenmiştir. Bizanslılar değişik 

ölçülerde org’lar üretmişlerdir. En büyük orglara  “megiston organon” adı verilmiştir. Bazı orglar 

küçük ölçüde, portatiftir. Bunlara da “kheirographon” veya  “auletikon arganon “ el orgu adı 

verilmiştir.  Bizans’ta bu müzik aleti büyük bir olasılıkla din dışı müzikte kullanılmıştır. Org’un 

batıda kilise gereksinimlerine daha uygun olduğu düşünülmüştür. 19 At yarışları, sirkler, 

imparator ziyafetleri, elçi kabulleri vb. törenlerde org kullanılmıştır. Org’un altın ve gümüşten 

yapılmış olanları da mevcuttu. Altın orglar imparator törenlerinde veya resmikabullerde,  gümüş 

                                                           
17 Tillyard., a.g.e., s.239-260. 
18 Çiğdem  Öndül., “ Kaynakları, Tarihsel Gelişimi ve Görsel Belgeleriyle Bizans Müziğine Bakış”., Art Dekor., 
Ekim Aylık dergi., Asır Matbaası., İstanbul 1998.,s.128.  
19 Tamara Talbot Rice., Bizans’ta Günlük Yaşam., Göçebe Yayınları., İstanbul 1998., s. 254. 
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orglar ise Bizans’ta maviler ve yeşiller olarak bilinen iki siyasi parti arasında kullanılmıştır. 
Zamanla portatif yani elde taşınabilir Bizans el orgları yerlerini büyük orglara bırakmıştır. 20 

Bizans müzikal yaşamında kullanılmış olan müzik aletlerinin benzer tipleri günümüzde hala 

Kuzey Afrika ülkelerinde kullanılmaktadır.  Bizans lut’u (pantura) armut şeklinde, şişkin bir 

gövdesi olan, uzun saplı telli bir müzik aletidir. Bizans müzikal yaşamında çok eskilerden beri 

kullanılmıştır.21 Psalterion Ortaçağ Bizans Avrupa’sında görülen harp türünden bir müzik 

aletidir. Arap kanununa benzer. Üçgen, dörtgen veya yamuk şeklinde olabilir. Aletin üzerinde bir 

sıra tel gerilidir. Harp Hıristiyanlıkta kutsal bir müzik aleti olarak görülmüştür. Hıristiyanlık 

öncesi antik medeniyetlerde birçok çeşidi kullanılmıştır. Tel sayısı aletin büyüklüğüne göre 

değişmektedir. Aulos’ Bizans müzikal yaşamında kullanılmış nefesli bir müzik aletidir. Menşei 

antik Grek medeniyetine kadar uzanır. İki borudan oluşmuştur. Bu boruların üzerinde ses 

delikleri mevcuttur. Değişik şekilleri mevcuttur. Dinî törenlerde kullanılmış ve mezmurlara eşlik 

etmiştir. Syrinks  (Pan flüt) çok eski bir müzik aletidir. Çeşitli uzunluktaki kamışların bir sıra 

halinde yanyana dizilmesinden oluşmuştur. Boru adı verilen nefesli alet metalden yapılmıştır. 
Üzerinde delik yoktur. Genellikle askeri alanda kullanılmıştır. Kalağı huni şeklindedir. Simbal, 

birbirine vurularak çalınan iki yuvarlak metal levhadan oluşmuştur. Bizans müzikal yaşamında 

çok kullanılmıştır. Bizans müzik aletleri arasında viel adı verilen yaylı bir müzik aleti de vardır. 

Alet bir yayla ve omuza dayatılarak çalınıyordu. İmparatorluğun Avrupa’daki topraklarında daha 

çok karşımıza çıkmaktadır. Bu saydığımız müzik aletlerinden başka İstanbul’da Sultan Ahmet 

Meydanı’nda bulunan I. Théodosios obelisk’inin kaidesi üzerinde Bizans saray orkestrasını tasvir 

eden bir alçak kabartma bulunur. Bu sahnede orkestra içinde birbirinden farklı iki org, bir aulos 

ve pan flütü tasvirleri görülmektedir. 22 

        Sonuç olarak; yapılan araştırmalar Bizans müziğinin kaynağının Yunan’dan değil, Suriye 

ve Filistin’den doğmuş olduğunu ortaya koymuştur. Ezgilerdeki sekiz perde sistemi Suriye’den 

gelmiştir. Bizans müziğinde metnin ahenkli bir tarzda okunmasını sağlayan, ekfonetik işaretler 

adı verilen bir takım işaretler kullanılmıştır. Bu işaretler IX. yüzyılda en yüksek noktasına erişmiş 
ancak daha sonra yetersiz kalmışlardır. Bizans’ta ilk dönemlerde dinî müzik eserleri için bu tarz 

bir notasyon mevcut iken, profan müzik eserleri nota yerine mugannilerin hafızalarına alınmıştır. 
IX. yüzyıldan sonra Bizans notasyonunda” neuma” adı verilen perde işaretleri kullanılmaya 

başlanmıştır. Ancak bu işaretlerin kaynağı hakkında kesin bir bilgi mevcut değildir. Dinî ruh 

hallerinin müzikle ifadesi olan Bizans hymnografyasında bir takım üsluplar mevcuttur. Bunlar 

tamamen ezgi repertuarı içinde kalmıştır. Bizans müzikal yaşamında dinî ve din dışı her tür 

                                                           
20

 Joannes Thibaut., Echos d’Orient., “La Musique Instrumentale Chez Les Byzantines”., Cilt IV.,Edition Gallimard., 
Paris., 1901- 1902) ., s.339.  
21 Rice., a.g.e., s.252.  
22 Öndül., a.g.e., s. 128.  
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müzik icra edilmiştir. Bizans dinî müziği tek sesli ve kasvetlidir. Dinî müzik ile ilgili kilise ve 

manastırlarda el yazmaları mevcut ise de, din dışı (profan) müzik hakkında hiçbir kaynak yoktur. 

Ortaçağ’ın büyük bir imparatorluğu olan Bizans, müzik alanında kendine özgü bir tarz 

oluşturmuştur. Müzik eserlerini sadece kendilerinin anlayabilmeleri ve gizlilik içinde 

tutabilmeleri için notasyonu adeta bir şifre halinde ifade etmişlerdir. Günümüzde yapılan 

çalışmalar Bizans notasyonunu bu anlaşılması güç özelliğinden dolayı tam bir açıklığa 

kavuşturamamıştır. Bizans müzikal yaşamında antik dönemlerde kullanılan çeşitli müzik aletleri 

küçük değişiklikler ile geliştirilip kullanılmıştır. En önemli müzik aleti org’tur.  
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GİRİŞ 

  Modernizm ile birlikte eğitim sistemleri, toplumsal dönüşümün temel unsuru olarak 

görülmüştür. Eğitim sistemleri, yetiştirdikleri bireylerin nitelikleri ile toplumsal yaşamdaki 

diğer sistemlerin işleyişini ve etkililiğini doğrudan etkilemekte ve bu etki toplumsal yaşamı ve 

düzeni de biçimlendirmektedir (Sağlam, 2011). Bu açıdan ele alındığında eğitim sisteminin en 

önemli ve stratejik unsurlarından biri de öğretmenlerdir. Ayrıca geçmiş ve geleceğin bir arada 

var olduğu tek yer olan okullarda, bir yandan kültürün korunması ile diğer yandan kültürün 

diğer kültürlerden etkilenmesi arasında yaşanan gerilimlerde de sorumluluk, yine 

öğretmenlere düşmektedir (Bakioğlu, 2009). Öğretmenlik mesleğine yüklenen bu önemden 

dolayı, her dönemde öğretmenlik mesleği, hükümetlerin ve baskı gruplarının odağında yer 

almıştır.  

Cumhuriyetin kurulmasından bu yana, Türkiye’de öğretmen yetiştirme politikaları 

çerçevesinde öğretmenin toplumsal statüsünde ve öğretmenden beklentilerde değişmeler 

olmuştur. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda öğretmenlere, öğreticilik rolünün yanında,  

aydınlanmanın ve modern değerlerin yeni kuşaklara hatta topluma aktarılması rolü verilmiştir. 

Bu süreçte öğretmenler, iyi birer öğretici olmanın yanında, bilgisine güvenilen, rol model 

davranışlarıyla topuma liderlik yapan, mesleki saygınlığı yüksek kişiler olarak görülmüşlerdir 

(Ünal, 2011). Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı 1970’li yıllara kadar korunmuş, ancak daha 

sonra Türkiye’deki hızlı toplumsal değişme ve sanayileşme ile birlikte giderek gerilemeye 

başlamıştır. 1980’li yıllarda liberal ekonominin güçlenmesi, politik baskıların artması, yeni 

meslek gruplarının ortaya çıkması ve öğretmenlerin gelir düzeylerinin giderek düşmesi ile 

birlikte öğretmenlik mesleği de eski saygınlığını giderek yitirmiş ve toplumsal statüdeki yeri 

aşağıya doğru düşmeye başlamıştır (Erden, 1999). Ayrıca özellikle 1990’lı yıllarda öğretmen 

yetiştirme politikalarında ve buna bağlı olarak öğretmen yetiştirme programlarında değişimler 

olmuş, liderlik yerine teknik bilgilerin (öğretim yöntem ve teknikleri) ağırlık taşıdığı bir içerik 

uygulanmaya konulmuştur (Ünal, 2011). Ayrıca bu süreç içerisinde Türkiye’de partiler üstü 

bir eğitim politikası oluşturulamamış, eğitim kurumları ve öğretmenler üzerindeki sosyal ve 

politik baskılar azalmamış, stratejik bir öneme sahip olduğu halde eğitim devlet bütçesinden 

hak ettiği payı alamamış, yüksek nüfus artış hızı ve kırsal kesimden kentlere göç eğitim 

sistemini ciddi bir biçimde zorlamış, öğretmenlere gerekli olan yaşam standardı ve mesleki 

gelişme olanakları yeterince sağlanamamıştır (Gedikoğlu, 2005). Bunların yanında Türk 
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eğitim sisteminde; kalabalık sınıflar, ezberci eğitim, donanım ve fiziki yapı eksikliği, 

ideolojik ayrım ve kayırmalar, öğretmen atama sistemi gibi sorunlar da varlığını 

sürdürmektedir (Yılmaz ve Altınkurt, 2010). Yaşanan bu sorunlar öğretmenlerin mesleklerine 

yönelik tutum ve davranışlarını etkilemektedir. 

 Bütün bu unsurların yanında öğretmenlik, doğası gereği insan ilişkilerinin yoğun 

yaşandığı bir meslektir. Duygusal gerginlik potansiyeli üst düzeyde olması nedeniyle, 

insanlara yardımı içeren öğretmenlik gibi meslekler stresli meslektir (Maslach ve Jackson, 

1984). Çünkü öğretmenlik, sadece okul ve sınıf ortamında öğrencilerle değil, okul dışında 

veliler ve toplumla da iç içe olan bir meslektir. Özellikle hizmet verdiği bölge ve toplum 

yapısı, kültürü de dikkate alındığında, öğretmenden beklentiler de değişebilmektedir 

(Çelikten, Şanal ve Yeni, 2005). Bu tür mesleklerde çalışanlar, diğer meslek gruplarına göre 

daha fazla kaygı, stres ve tükenme duyuları yaşamaktadırlar. Bütün bunlar da hem mesleğin 

saygınlığını olumsuz olarak etkileyebilmekte hem de bireysel olarak öğretmenlerin mesleğe 

yönelik tutumunu olumsuz etkileyerek sinik davranışlar göstermesine neden olabilmektedir.  

 
Saygınlığını Yitirme Kaygısı  

Örgütler bir taraftan amaçları doğrultusunda etkililiğini ve verimliliğini yükseltmeye 

çalışırken, diğer taraftan da çalışanların gereksinimlerine önem vermek ve onların örgütün bir 

parçası olmaktan memnun olmasını sağlamak durumundadırlar (Yılmaz ve Altınkurt, 2012). 

Örgütün başarısının göstergesi, bu iki amaca ulaşmadaki denge düzeyidir (Başaran, 2000). 

Çalışanların kendilerini örgütün bir parçası olarak görebilmesinde önemli etmenlerden birisi 

saygınlıktır.  Saygınlık görmek bir gereksinimdir ve çalışanlar örgüt içinde diğer insanlar 

tarafından önemsenmek ve saygı görmek isterler. Saygı ve itibar görmek, güdülenme 

kuramlarında da önemli bir yer tutar. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre 

saygınlık ya da itibar görme, dördüncü düzeyde yani kendini gerçekleştirme öncesi basamakta 

yer almaktadır  (Başaran, 1982). Saygınlık ya da itibar görme benliğine güvenme, başarma, 

bilgili olma, özerklik gibi gereksinimleri içerir. Özellikle öğretmenler açısından ele 

alındığında, saygınlık ve kendini gerçekleştirme en düşük düzeyde karşılanan 

gereksinimlerdir (Trusty ve Serovanni, 1966 Akt: Hoy ve Miskel, 2010).  Bu nedenle de hem 

toplumsal hem de örgütsel yaşam içinde insanlar saygınlığını yitirme kaygısı 

yaşayabilmektedir. 
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Bireylerin, başkalarının gözünde sahip olmak, sürdürmek ve güçlendirmek istediği 

olumlu sosyal imge, saygınlık olarak kavramlaştırılmaktadır (Lin ve Yamaguchi, 2011). Lin 

ve Yamaguchi’ye (2011) göre sosyal varlıklar olarak bireyler, sürekli olarak günlük sosyal 

etkileşimlerinde kendilerini başkalarına sunarlar. İnsanlar, sosyal rolleri, sosyal pozisyonları 

veya sosyal normlar gereği iyi davranmaya niyetlenirler. Saygınlık, bu tür günlük etkileşimler 

aracılığıyla kazanılan sosyal değeri yansıtmaktadır. Bu nedenle, saygınlığın sürdürülmesi 

bireylerin başkalarının gözünde taşımak istedikleri, değer verilen niteliklere birey tarafından 

sahip olunduğuna ilişkin psikolojik bir durumdur. Diğer taraftan saygınlığını yitirme, 

başkalarının gözünde taşımak istedikleri değer verilen niteliklere birey tarafından sahip 

olunmadığına ilişkin psikolojik bir durumdur. Saygınlığını yitirmeyle ilgili yürütülen 

araştırmaların birinde (Zayco, 2008) saygınlığını yitirme ve kendini saklama arasında olumlu 

yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Mak, Chen, Lam ve Yiu (2009) 

bireylerin saygınlığını yitirmeyle ilgili genel düşünceleri ile psikolojik sıkıntı arasında olumlu 

yönde bir ilişki bulmuştur. Lin ve Yamaguchi’nin (2011) gerçekleştirdiği bir diğer 

araştırmada, saygınlığını yitirmeyle ilgili olayların tekrarının katılımcıların olumsuz duyguları 

yaşamalarına yol açtığı belirlenmiştir. 

  

Örgütsel Sinizm 

Alanyazında sinizme, bireysel ya da örgütsel düzeyde farklı anlamlar yüklenmektedir 

(Helvacı, 2010; Tokgöz ve Yılmaz, 2008). Ancak yüklenen bu anlamların birbirinden 

tamamen ayrı olduğu da söylenemez. Bireysel sinizm daha çok olumsuz algıları yansıtan bir 

kişilik özelliği olarak ele alınmaktadır. Örgütsel sinizm ise çalışanların örgüte yönelik 

olumsuz tutumu olarak ifade edilmektedir (Sağır ve Oğuz, 2012).  Bireysel sinizmin nedeni 

kişilik gelişimi kuramları ile açıklanabilirken; örgütsel sinizm, çalışan örgüt ilişkileri 

temelinde açıklanabilmektedir.  

Örgütsel sinizm, çalışanların örgüte karşı sergilediği bilişsel, duyuşsal ve davranışsal 

boyutları olan olumsuz tutum olarak tanımlanmaktadır (Dean, Brandes ve Dharwadkar, 1998; 

Stanley, Meyer ve Topolnytsky, 2005). Abraham’a göre (2000) çalışanların örgüte yönelik bu 

olumsuz tutumlarının nedeni, çalışanların işiyle ilgili karşılanmayan gereksinimlerine yönelik 

bir tür başa çıkma stratejisidir. Bu stratejilerde de çalışanların psikolojik sözleşme ihlalleri 

olarak gerçekleşmektedir (Andersson, 1996). Psikolojik sözleşme, çalışan ve örgüt arasındaki 
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ilişkide her iki tarafın neyi almayı ve vermeyi beklediğini ortaya koyan, sözle ifade 

edilmeyen, psikolojik yönü bulunan örtük bir anlaşmadır (Kotter, 1973). 

 

Saygınlığını Yitirme Kaygısı ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki 

Alanyazında örgütsel sinizm ile iş ve örgütle ilgili bireysel sonuçlar arasındaki ilişkiyi 

incelemeye yönelik çok sayıda araştırma bulunmaktadır (Abraham, 2000; Arabacı, 2010; 

Bernerth,  Armenakis, Feild ve Walker, 2007; Gül ve Ağıröz, 2011; Jordan, Schraeder, Feild 

ve Armenakis, 2007; Kalağan, 2009; Kutanis ve Çetinel, 2009; Tükeltürk, Perçin ve Güzel,  

2009; Yetim ve Ceylan, 2011). Ancak saygınlığını yitirme kaygısı ile örgütsel sinizme 

yönelik herhangi bir araştırmaya ulaşılamamıştır. Abraham (2000) örgütsel sinizmin 

yabancılaşmayla olumlu yönde ilişkili olduğunu bunun yanında, örgütsel iş doyumu, 

adanmışlık ve örgütsel vatandaşlık davranışıyla olumsuz yönde ilişkili olduğunu ortaya 

koymuştur. Jordan, Schraeder, Feild ve Armenakis (2007), sinizmin örgütsel vatandaşlığın 

başkalarına yardım etme boyutuyla olumsuz yönde ilişkili olduğunu, diğer taraftan sinizmin 

örgütsel vatandaşlığın yardım etme boyutuyla anlamlı bir ilişkisi olmadığını belirlemiştir.  

Yetim ve Ceylan (2011) örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel sinizm arasında düşük 

düzeyde, olumsuz yönde ve anlamlı bir ilişki olduğunu bulmuştur. 

Örgütsel sinizmle bütünleşik olumsuz davranışlar, çalışanların örgütten kopmalarına 

ve örgütün değerlerinden uzaklaşmalarına, örgütle uyumsuzluk yaşamalarına ve inanç 

eksikliğine neden olmaktadır (Yetim ve Ceylan, 2011). Bunun yanında, örgüt çalışanlarının 

kendi saygınlıklarıyla ilgili duygu ve düşünceleri, bireylerin örgüt hakkında nasıl 

düşündüğünü ve örgüte yönelik nasıl davrandığını şekillendirebilir. Dolayısıyla, örgüt içinde 

bireylerin saygınlığını yitirme kaygısı arttıkça sinik davranışlarının da artması beklenebilir. 

Diğer bir ifadeyle, saygınlığını yitirme kaygısı örgütsel sinizmle sonuçlanabilir. Hall, Zinko, 

Perryman ve Ferris (2009) hesap verebilirlik, örgütsel vatandaşlık davranışları, saygınlık ile iş 

performansı ve doyumu arasındaki ilişkileri inceledikleri araştırmalarında, saygınlık ile iş 

performansı ve doyumu arasında pozitif bir ilişki bir olduğunu bulmuştur. Ayrıca, hesap 

verebilirlik ile iş performansı ve doyumu arasındaki ilişkide hem örgütsel vatandaşlığın hem 

de saygınlığın aracı bir değişken olduğunu belirlemişlerdir. Diğer bir ifadeyle, araştırma 

sonuçlarına göre hesap verebilirlik arttıkça örgütsel vatandaşlık davranışları artmakta, 

örgütsel vatandaşlık davranışları arttıkça saygınlık artmakta, saygınlık arttıkça ise iş 
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performansı ve doyumu artmaktadır. Alanyazında bunun tersi bir durumun (saygınlığını 

yitirme kaygısının artması-sinizmin artması-iş performansı ve doyumunun azalması) olup 

olmayacağına ilişkin bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu ön araştırmada, 

öğretmenlerin saygınlığını yitirme kaygısı ile örgütsel sinizme ilişkin görüşleri arasında bir 

ilişki olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu genel amaç çerçevesinde araştırmada 

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Okulöncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin saygınlığını yitirme kaygısı ile 

örgütsel sinizm hakkındaki görüşleri nasıldır? 

2. Öğretmenlerinin saygınlığını yitirme kaygısı ile örgütsel sinizm hakkındaki 

görüşleri cinsiyet, kıdem ve branşa göre değişmekte midir? 

3. Öğretmenlerin saygınlığını yitirme kaygısı ile örgütsel sinizme ilişkin görüşleri 

arasında bir ilişki var mıdır? 

 

YÖNTEM 

Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Çünkü araştırmada öğretmenlerin 

saygınlığını yitirme kaygıları ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkiler var olan haliyle ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. 

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini,  2012-2013 eğitim öğretim yılında Kütahya il merkezinde 

bulunan okulöncesi eğitim kurumlarında, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 2248 

öğretmen oluşturmaktadır. Örneklemin belirlenmesinde, oransız küme örneklemesi tekniği 

kullanılmıştır. Örneklem büyüklüğü % 95 güven düzeyi için 303 olarak hesaplanmıştır. 

Ölçeklerin geri dönüşünde eksiklikler olabileceği düşünülerek 350 öğretmenden görüş 

alınmasına karar verilmiştir. Yanıtlanan veri toplama araçlarının incelenmesi sonucunda, 

yönergeye uygun doldurulmayanlar değerlendirme dışı bırakılmıştır. Elde edilen veri 

toplama araçlarından kullanılabilir durumda olan 329 tanesiyle analizler yapılmıştır. 

Katılımcıların % 51.4’ü kadın (n=169), % 48.6’sı erkektir (n=160). Katılımcıların % 9.7’si 

okul öncesi öğretmeni (n=32), % 40.1’i sınıf öğretmeni (n=132) ve % 50.2’si branş 

öğretmenidir (n=165). Araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdemi ise 1 ile 38 yıl arasında 

değişmektedir. 
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Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla Saygınlığını Yitirme Kaygısı Ölçeği 

(Zane ve Yeh, 2002) ve Örgütsel Sinizm Ölçeği (Sağır ve Oğuz, 2012) kullanılmıştır.  

Saygınlığını Yitirme Kaygısı Ölçeği. Saygınlığını Yitirme Kaygısı Ölçeği (SYKÖ) 

Zane ve Yeh (2002) tarafından geliştirilmiş ve Türkçeye Topkaya ve Yaka (2012) tarafından 

uyarlanmıştır. SYKÖ, bireyin saygınlığını yitirmeyle ilgili durum ve davranışlardan kaçınma 

derecesini değerlendirmek üzere hazırlanmıştır. SYKÖ, 21 madde ve tek boyuttan 

oluşmaktadır. SYKÖ, Likert tipi bir ölçektir ve ölçeği yanıtlayan bireyler, her maddede yer 

alan cümlenin bildirdiği yargıya katılma düzeyini, 1-Kesinlikle katılmıyorum ile 7-

Kesinlikle katılıyorum arasında değişen altılı derecelendirme üzerinde işaretlemektedirler. 

SYKÖ’den alınan yüksek puan bireyin saygınlığını yitirmeyle ilgili durum ve davranışlardan 

daha çok kaçındığına işaret etmektedir. SYKÖ’nün güvenilirlik analizi için hesaplanan, 

Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.84 ve test tekrar test puanı 0.70 olarak bulunmuştur. 

Bu araştırma için hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.77’dir. 

Örgütsel Sinizm Ölçeği. Örgütsel Sinizm Ölçeği (ÖSÖ), Sağır ve Oğuz (2012) 

tarafından geliştirilmiştir. ÖSÖ, bireyin çalıştığı örgüte yönelik geliştirdiği olumsuz tutumu 

ve nedenlerini değerlendirmek üzere hazırlanmıştır. ÖSÖ, çalışanların kararlar/uygulamalara 

katılımı, çalıştığı kurumdan (duyuşsal, davranışsal) uzaklaşma, performansı düşüren etkenler 

ve okula karşı olumsuz tutum olmak üzere toplam dört alt boyuttan ve 25 maddeden 

oluşmaktadır. ÖSÖ, Likert tipi bir ölçektir ve ölçeği yanıtlayan bireyler, her maddede yer 

alan cümlenin bildirdiği yargıya katılma düzeyini, 1-Kesinlikle katılmıyorum ile 5-

Kesinlikle katılıyorum arasında değişen beşli derecelendirme üzerinde işaretlemektedirler. 

ÖSÖ’den alınan yüksek puan bireylerin sinik davranışlarının fazlalığına dolayısıyla da 

örgüte yönelik sahip olunan olumsuz tutuma işaret etmektedir. Ölçeğin tamamı için 

hesaplanan Cronbach Alfa katsayısı 0.89’ dur. Bu araştırma için hesaplanan Cronbach Alfa 

iç tutarlılık katsayısı 0.91’dir. 

 

Verilerin Analizi 

Araştırmada katılımcıların görüşlerinin belirlenmesinde aritmetik ortalama ve 

standart sapma gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır. Ayrıca, katılımcıların görüşlerinin ve 

kaygılarının karşılaştırılmasında MANOVA, ANOVA ve bağımsız gruplar için t testi 
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analizleri kullanılmıştır. MANOVA ve ANOVA testleri sonucunda istatistiksel olarak 

anlamlı farklılığın kaynağını belirlemek için Bonferroni testi kullanılmıştır. Belirlenen 

farklılığın etki derecesini belirlemede, η2 (eta-squared) istatistiği kullanılmıştır. η2, bağımsız 

değişkenlerle açıklanabilen bağımlı değişkenlerin varyans oranını anlatmaktadır. η2 

değerinin; 0.01-0.05 arasında olması zayıf, 0.06-0.13 arasında olması orta, 0.14’ten büyük 

olması güçlü bir etki olarak yorumlanmaktadır (Pallant, 2003). Araştırmanın değişkenleri 

arasındaki ilişkiyi incelemek için korelasyon analizinden yararlanılmıştır. 

 
BULGULAR 

Bu bölümde, ilk önce katılımcıların saygınlığını yitirme kaygısı ve örgütsel sinizm 

hakkındaki görüşleri belirlenmiştir. Daha sonra bu görüşler cinsiyet, kıdem ve branşa göre 

karşılaştırılmıştır. Son olarak da katılımcıların örgütsel sinizm ve saygınlığını yitirme kaygısı 

hakkındaki görüşleri arasında bir ilişki olup olmadığı belirlenmiştir. Tablo 1’de öğretmenlerin 

saygınlığını yitirme kaygısı ve örgütsel sinizme ilişkin görüşlerinin aritmetik ortalama ve 

standart sapma değerleri yer almaktadır. 

Tablo 1. Öğretmenlerin saygınlığını yitirme kaygısı ve örgütsel sinizm hakkındaki görüşleri 

Ölçekler Alt Boyutlar n x  S 
Saygınlığını Yitirme Kaygısı 329 3.61 0.79 

Örgütsel Sinizm 

Performansı Düşüren Etkenler 329 2.70 0.91 
Kurumdan Uzaklaşma 329 2.32 0.78 
Uygulamalara Katılım 329 1.93 0.68 
Okula Karşı Olumsuz Tutum 329 1.83 0.86 
Örgütsel Sinizm Toplam Puan 329 2.29 0.65 

 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmenlerin saygınlıklarını 

yitirme kaygıları “orta düzeyin” ( x =3.61, S=0.79) üstündedir. Saygınlığını yitirme kaygısı 

ölçeğinde, öğretmenlerin en yüksek katılım gösterdiği madde, “Bir şey hakkında yaptığım 

yorumdan emin değilsem, yanılıyor olabileceğimi belirtirim ( x =5.09, S=1.34)” maddesidir. 

Öğretmenler tarafından, en düşük katılım gösterilen madde ise “Bir tartışma sırasında, diğer 

insanlara bilgisiz görünebileceğim için soru sormamaya çalışırım ( x =2.19, S=1.57)” 

maddesidir. 

Katılımcıların, örgütsel sinizm düzeyleri “orta” düzeye yakındır ( x =2.29, S=0.65). 

Öğretmenlerin örgütsel sinizme ilişkin görüşlerinin ortalaması, performansı düşüren etkenler 

alt boyutunda en yüksektir ( x =2.70, S=0.91). Bu alt boyutu sırasıyla, çalıştığı kurumdan 

uzaklaşma ( x =2.32, S=0.78), çalışanların kararlara/uygulamalara katılımı ( x =1.93, S=0.68) 
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ve okula karşı olumsuz tutum alt boyutları ( x =1.83, S=0.86) izlemektedir. Örgütsel sinizm 

ölçeğinde, öğretmenlerin en yüksek katılım gösterdiği madde, performansı düşüren etkenler 

alt boyutundaki, “Yöneticimin, bir projede çalışıp çalışmamamı önemsemesi, performansımın 

düşmesine neden olur ( x =3.07, S=1.27)” maddesidir. Katılımcılar tarafından, en düşük 

katılım gösterilen madde ise çalışanların kararlara/uygulamalara katılımı alt boyutundaki 

“Görev yaptığım okulda, kararlara katılmak benim için önemli değildir ( x =1.60, S=0.77)” 

maddesidir. Öğretmenlerin, performansı düşüren etkenler alt boyutunda en düşük katılım 

gösterdiği madde “Görev yaptığım okulda, okulun gelişimi için anlamlı çok az çalışma 

yapılması, okul yönetimine olan inancımı azaltmaktadır ( x =2.45, S=1.12)” maddesidir. 

Öğretmenlerin, çalıştığı kurumdan uzaklaşma alt boyutunda en yüksek katılım gösterdiği 

madde “Okul dışındaki çevreme zaman zaman işimden yakınırım ( x =2.75, S=1.14)”, en 

düşük katılım gösterdiği madde ise “Toplantılarda yeni kararlar alınırken, arkadaşlarımla 

birbirimize alaycı bakışlar atarız ( x =1.96, S=1.01)” maddesidir. Öğretmenlerin, çalışanların 

kararlara/uygulamalara katılımı alt boyutunda en yüksek katılım gösterdiği madde “Görev 

yaptığım okulda, okul yöneticisi çalışanların kararlara katılmasını önemser ( x =2.28, S=1.04)” 

maddesidir. Öğretmenlerin, okula karşı olumsuz tutum alt boyutunda en yüksek katılım 

gösterdiği madde “Çalıştığım okulu düşündüğümde kendimi çaresiz hissederim ( x =1.95, 

S=1.06)”, en düşük katılım gösterdiği madde ise “Görev yaptığım okulun başarılı olmasını 

önemsemem ( x =1.67, S =1.12)” maddesidir. 

 

Öğretmenlerin Örgütsel Sinizme İlişkin Görüşlerinin Cinsiyet, Branş ve Kıdeme göre 

Karşılaştırılması 

Cinsiyetin örgütsel sinizmin dört alt boyutu (çalışanların kararlara/uygulamalara 

katılımı, çalıştığı kurumdan (duyuşsal, davranışsal) uzaklaşma, performansı düşüren etkenler 

ve okula karşı olumsuz tutum) üzerindeki etkisini incelemek amacıyla 2x4 çok değişkenli 

varyans analizi yapılmıştır. Çok değişkenli varyans analizinin, ön analiz sonuçlarının 

incelenmesi sonucunda, varyansların ve kovaryansların eşitliği varsayımının sağlandığı 

belirlenmiştir (Box’s F(10-5.053)=0.966, p>0.05). Analiz sonuçları, öğretmenlerin sinizme ilişkin 

görüşlerinin hiçbir boyutta cinsiyete göre anlamlı olarak farklılaşmadığını göstermiştir 

(Wilks’ Ʌ = 0.996, F(4, 323) = 0.302, p>0.05). 
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Branşın örgütsel sinizmin dört alt boyutu üzerindeki etkisini incelemek amacıyla 3x4 

çok değişkenli varyans analizi yapılmıştır. Çok değişkenli varyans analizinin, ön analiz 

sonuçlarının incelenmesi sonucunda, varyansların ve kovaryansların eşitliği varsayımının 

sağlandığı belirlenmiştir (Box’s F(20-2.962)=1.55, p>0.05). Analiz sonuçları, öğretmenlerin 

sinizme ilişkin görüşlerinin hiçbir boyutta branşa göre anlamlı olarak farklılaşmadığını 

göstermiştir (Wilks’ Ʌ = 0.975, F(8-644)=1.00, p>0.05). 

Kıdemin örgütsel sinizmin dört alt boyutu üzerindeki etkisini incelemek amacıyla 4x5 

çok değişkenli varyans analizi yapılmıştır. Çok değişkenli varyans analizinin, ön analiz 

sonuçlarının incelenmesi sonucunda, varyansların ve kovaryansların eşitliği varsayımının ihlal 

edildiği belirlenmiştir (Box’s F(40, 1.389)=1.76, p=0.002). Bu nedenle, Pillai’s Trace sonuçları 

rapor edilmiştir. Analiz sonuçları, kıdeme göre anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir 

(Pillai’s Trace = 0.11, F(16-1.292)=2.453, p = 0.001, η²=0.03). 

Çok değişkenli varyans analizinin (MANOVA) ardından çalışanların 

kararlara/uygulamalara katılımındaki, çalıştığı kurumdan (duyuşsal, davranışsal) 

uzaklaşmadaki, performansı düşüren etkenlerdeki ve okula karşı olumsuz tutumdaki 

farklılığın kaynağını incelemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Tip 

I hatayı kontrol etmek için Holm’s Sequential Bonferroni yöntemi kullanılmış ve her bir 

ANOVA 0.05’in bağımlı değişken sayısına bölünmesiyle elde edilen 0.0125 düzeyinde test 

edilmiştir (Green ve Salkind, 2003). Bu doğrultuda kıdem değişkenine göre, çalışanların 

kararlara/uygulamalara katılımında (F(4-323)=5.33, p<0.0125, η²=0.06) ve çalıştığı kurumdan 

(duyuşsal, davranışsal) uzaklaşmada (F(4-323)=3.92, p<0.0125, η²=0.05) görüşler arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Diğer taraftan, okula karşı olumsuz tutumda (F(4-323)=2.83, 

p>0.0125) ve performansı düşüren etkenlerde kıdeme göre anlamlı bir farklılık olmadığı (F(4-

323)=0.758, p>0.0125) belirlenmiştir. Fark çıkan boyutlara ilişkin analiz sonuçları Tablo 2’de 

sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 36       Mayıs – Haziran 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 

 

11 

 

Tablo 2. Öğretmenlerin örgütsel sinizme ilişkin görüşlerinin kıdeme göre karşılaştırılması  

Sinizm Alt 
Boyutları 

Kıdem 
n x  S sd F p 

η2 Fark 

Uygulamalara 
Katılım 

1. 5 yıl ve daha az 50 6.86 2.72 4-324 5.33 0.00 0.06 1-4  
2. 6-10 yıl 88 8.09 2.87     1-5 
3. 11-15 yıl 83 7.00 2.16     3-4  
4. 16-20 yıl 43 8.66 2.39     3-5 
5. 21 yıl ve üstü 65 8.27 2.97      

Kurumdan 
Uzaklaşma 

1. 5 yıl ve daha az 50 14.94 5.07 4-324 3.92 0.00 0.05 2-1  
2. 6-10 yıl 88 17.92 6.14     2-3 
3. 11-15 yıl 83 15.19 5.08      
4. 16-20 yıl 43 16.92 4.44      
5. 21 yıl ve üstü 65 15.80 5.48      

 

Tablo 2’de de görüldüğü gibi çalışanların kararlara/uygulamalara katılımına kıdemin 

etki derecesi orta düzeydedir. 5 yıldan az çalışan öğretmenlerin puanlarının ortalaması ( x

=6.86, S=2.72) 16-20 yıl ( x =8.66, S=2.39) ve 21 yıl ve üstü ( x =8.27, S=2.97) çalışan 

öğretmenlerin puanlarının ortalamasından daha düşüktür. Bunun yanında, 11-15 yıl çalışan 

öğretmenlerin puanlarının ortalaması ( x =7.00, S=2.16) 16-20 yıl ( x =8.66, S=2.39) ve 21 yıl 

ve üstü ( x =8.27, S=2.97) çalışan öğretmenlerin puanlarının ortalamasından daha düşüktür. 

Çalıştığı kurumdan (duyuşsal, davranışsal) uzaklaşmaya kıdemin etkisinin küçük düzeyde 

olduğu görülmektedir. 5 yıldan az çalışan öğretmenlerin puanlarının ortalaması ( x =14.94, 

S=5.07)     6-10 yıl ( x =17.92, S=6.14) çalışan öğretmenlerin puanlarının ortalamasından daha 

düşüktür. 6-10 yıl çalışan öğretmenlerin puanlarının ortalaması ise ( x =17.92, S=6.14) 11-15 

yıl ( x =15.19, S=5.08) çalışan öğretmenlerin puanlarının ortalamasından daha yüksektir. 

 

Öğretmenlerin Saygınlığını Yitirme Kaygılarının Cinsiyet, Branş ve Kıdeme göre 

Karşılaştırılması 

Öğretmenlerin, saygınlığını yitirme kaygısının cinsiyete göre incelemek amacıyla 

bağımsız gruplar için t testi yapılmıştır. Kadın ve erkek öğretmenler arasında saygınlığını 

yitirme kaygısının farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla yapılan t testi sonuçları, 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olmadığını göstermiştir (t(327)=0.583, p>0.05). Analiz 

sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 3. Öğretmenlerin saygınlığını yitirme kaygılarının cinsiyete göre karşılaştırılması 

Ölçekler Cinsiyet n x  S sd t p 
Saygınlığını Yitirme 
Kaygısı 

Kadın 169 75.23 17.82 327 0.583 0.56 
Erkek 160 76.30 15.26    
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Öğretmenlerin, saygınlığını yitirme kaygısının branşa göre incelemek amacıyla 

ANOVA yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur.  

 

Tablo 4. Öğretmenlerin saygınlığını yitirme kaygılarının branşa göre karşılaştırılması 

Ölçekler Branş n x  S sd F p 

Saygınlığını Yitirme 
Kaygısı 

1. Okul Öncesi   32 76.28 17.36 2-326 .424 .655 
2. Sınıf 132 76.67 17.71    
3. Branş 165 74.92 15.58    

 

Okul öncesi, sınıf ve branş öğretmenleri arasında saygınlığını yitirme kaygısının 

farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla yapılan ANOVA sonuçları, branşa göre 

anlamlı bir farklılık olmadığını göstermiştir (F(2-326) = 0.424, p>0.05). Öğretmenlerin, 

saygınlığını yitirme kaygısını kıdeme göre incelemek amacıyla ANOVA yapılmıştır. Analiz 

sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur.  

 

Tablo 5. Öğretmenlerin saygınlığını yitirme kaygılarının kıdeme göre karşılaştırılması 

Ölçekler Kıdem n x  S sd F p η2 Fark 

Saygınlığını Yitirme 
Kaygısı 

1. 5 yıldan az 50 78.02 14.16 4-324 1.815 .126 - - 
2. 6-10 yıl 88 77.55 17.01      
3. 11-15 yıl 83 76.46 16.76      
4. 16-20 yıl 43 75.02 17.81      
5. 21 yıl ve üstü 65 71.15 16.36      

 

Tablo 5’te de görüldüğü gibi, 5 yıldan az, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl ve 21 yıl ve 

üstü çalışan öğretmenler arasında saygınlığını yitirme kaygısının farklılaşıp farklılaşmadığını 

incelemek amacıyla yapılan ANOVA sonuçları, kıdeme göre anlamlı bir farklılık olmadığını 

göstermiştir (F(4-324) = 1.815, p>0.05). 

 

Saygınlığını Yitirme Kaygısı İle Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkilere Ait Bulgular 

Öğretmenlerin saygınlığını yitirme kaygısı ve örgütsel sinizm görüşleri arasındaki 

ilişkileri belirleyebilmek amacıyla Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. 

Korelasyon katsayısının mutlak değerinin 0.30’dan küçük olması “düşük”, 0.30-0.59 arası 

“orta”, 0.60’dan büyük olması ise “yüksek” ilişki olarak yorumlanmıştır (Büyüköztürk, 

2009). 
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Tablo 6. Saygınlığını yitirme kaygısı ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkiler 

 1 2 3 4 5 
1. Kararlara/Uygulamalara Katılım -     
2. Kurumdan Uzaklaşma 0.40** -    
3. Performansı Düşüren Etkenler 0.22** 0.54** -   
4. Okula Karşı Olumsuz Tutum 0.27** 0.56** 0.48** -  
5. Saygınlığını Yitirme Kaygısı -0.04 0.15** 0.11* 0.11* - 

 *p < .05, **p < .01 

 

Tablo 6’da da görüldüğü gibi örgütsel sinizmin alt boyutları arasındaki ilişkiler 

incelendiğinde, alt boyutlar arasındaki en yüksek ilişki (r=0.56, p<0.01) “çalıştığı kurumdan 

uzaklaşma” ile “okula karşı olumsuz tutum” arasındadır. İki alt boyut arasında pozitif ve orta 

düzeyde bir ilişki vardır. Örgütsel sinizmin alt boyutları arasındaki en düşük ilişki ise (r=0.22, 

p<.01) “uygulamalara katılım” ile “performansı düşüren etkenler” alt boyutları arasındadır. 

İki alt boyut arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki vardır.  

Çalışanların “kararlara/uygulamalara katılımı” ile “çalıştığı kurumdan uzaklaşma” 

(r=0.40, p<.01) ve “okula karşı olumsuz tutum” (r=0.27, p<.01) arasında pozitif ve orta 

düzeyde bir ilişki vardır. 

“Performansı düşüren etkenler” ile “okula karşı olumsuz tutum” (r=0.48, p<0.01) ve 

“çalıştığı kurumdan uzaklaşma” (r=0.54, p<0.01) arasında pozitif ve orta düzeyde bir ilişki 

vardır. 

Öğretmenlerin saygınlığını yitirme kaygısı ile diğer değişkenler arasındaki ilişkiler 

incelendiğinde ise saygınlığını yitirme kaygısı ile sinizmin alt boyutları arasında anlamlı 

düzeyde ilişkiler olduğu görülmektedir. Saygınlığını yitirme kaygısı ile örgütsel sinizmin alt 

boyutları olan en yüksek ve anlamlı ilişki örgütsel sinizm ölçeğinin “çalıştığı kurumdan 

uzaklaşma” alt boyutu arasındadır (r=0.15, p<.01). İki değişken arasında pozitif ve düşük 

düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin saygınlığını yitirme 

kaygısı ile diğer değişkenler arasındaki ilişki dağılımına göre en düşük ilişki “çalışanların 

kararlara/uygulamalara katılımı (r=–0.04)” arasındadır. Bu değişkenler arasındaki ilişki 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değildir. Öğretmenlerin saygınlığını yitirme kaygısı ile 

örgütsel sinizm ölçeğinin alt boyutları arasındaki; “performansı düşüren etkenler (r=0.11, 

p<.05)” ve “okula karşı olumsuz tutum (r=0.11, p<.05)” arasında pozitif ve düşük düzeyde 

ilişki bulunmaktadır. 
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SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu araştırmanın amacı, okulöncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin saygınlığını 

yitirme kaygısı ve örgütsel sinizm hakkındaki görüşlerini incelemektir. Ayrıca, bu araştırma 

kapsamında söz konusu değişkenlerin cinsiyet, branş ve kıdeme göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı araştırılmış ve son olarak, değişkenler arasındaki ilişkiler belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

Araştırmanın birinci amacı doğrultusu elde edilen bulgular, öğretmenlerin 

saygınlıklarını yitirme kaygılarının “orta düzeyin” üstünde olduğunu göstermiştir. Diğer bir 

ifadeyle, araştırmaya katılan öğretmenlerin saygınlıklarını yitirmeyle ilgili oldukça kaygı 

yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bunun yanında araştırmadan elde edilen bulgular, öğretmenlerin 

saygınlığını yitirme kaygısı ölçeğinde en yüksek katılım gösterdiği maddenin “bir şey 

hakkında yaptığım yorumdan emin değilsem, yanılıyor olabileceğimi belirtirim” olduğunu 

ortaya koymuştur. Araştırmanın bu bulguları öğretmenlerin, başkalarının gözündeki sosyal 

imgeleriyle ilgilendiklerini göstermektedir (Mak, Chen, Lam ve Yiu, 2009).  

Öğretmenlerin saygınlığını yitirme kaygıları cinsiyet değişkenine göre farklılık 

göstermemektedir. Hem kadın hem de erkek öğretmenler saygınlığını yitirme konusunda 

benzer kaygılara sahiptir. Bu bulgu, Mak, Chen, Lam ve Yiu’nun (2009) araştırma 

sonuçlarıyla örtüşmektedir. Araştırmanın bulguları, saygınlığını yitirme kaygısının branşa ve 

kıdeme göre de öğretmenler arasında farklılaşmadığını göstermiştir. Araştırmanın bu 

bulgusunun beklendik olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin, başkalarının gözündeki olumlu 

sosyal imgelerini sürdürme istekleri branştan ve kıdemden etkilenmemektedir. 

Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri “orta” düzeye yakındır. Bu bulgu, bu konuda 

yürütülen daha önceki araştırma bulgularıyla örtüşmektedir (Arabacı, 2010; Kalağan ve 

Güzeller, 2010; Özgan, Külekçi ve Özkan, 2012). Araştırmanın bu bulgusuna göre 

öğretmenler çalıştıkları okula yönelik azımsanamayacak düzeyde olumsuz tutuma sahiptir. 

Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Bu bulgu alanyazındaki diğer araştırmaların bulguları ile örtüşmektedir 

(Helvacı ve Çetin, 2012; Kalağan ve Güzeller, 2010; Tokgöz ve Yılmaz, 2008; Yetim ve 

Ceylan, 2011). Araştırmanın elde edilen bulgular, örgütsel sinizmin branşa göre öğretmenler 

arasında farklılaşmadığını ortaya koymuştur. Bu bulgu Helvacı ve Çetin’in (2012) 

araştırmasının sonuçlarıyla örtüşmektedir. Diğer taraftan, bu bulgu Kalağan ve Güzeller’in 
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(2010) araştırmasının sonuçlarıyla örtüşmemektedir. Onların yaptığı araştırmada örgütsel 

sinizmin, branşı fen bilimleri olan öğretmenlerde branşı sosyal bilimler olan öğretmenlere 

göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yetim ve Ceylan (2011) da araştırmalarında, sınıf 

öğretmenlerinin uygulamalı ders öğretmenlerine göre örgütsel sinizm düzeylerinin daha 

yüksek olduğunu bulmuştur. Türkiye’de bu konuda yapılan çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. 

Genellemeye gidebilmek için daha fazla araştırmaya gereksinim vardır. Ayrıca örgütsel 

sinizm daha çok örgüt iklimi ile ilgili bir durum olduğu için, araştırma bulguları arasındaki 

farklılık beklenebilir. 

Araştırma bulguları kıdeme göre örgütsel sinizmin öğretmenler arasında değiştiğini 

açığa çıkarmıştır. Bu bulgu, Kalağan ve Güzeller’in (2010) araştırma sonuçlarıyla örtüşmekte,  

Helvacı ve Çetin’in (2012) araştırma sonuçlarıyla örtüşmemektedir. Araştırma sonuçları, 

çalışanların kararlara/uygulamalara katılımı alt boyutunda, 5 yıl ve daha az kıdemi 

öğretmenlerin puanlarının ortalamasının 15 yıl ve üstü çalışan öğretmenlerin puanlarının 

ortalamasından daha düşük olduğunu, 11-15 yıl çalışan öğretmenlerin puanlarının 

ortalamasının ise 16-20 yıl ve 21 yıl ve üstü çalışan öğretmenlerin puanlarının ortalamasından 

daha düşük olduğunu göstermiştir. Çalıştığı kurumdan (duyuşsal, davranışsal) uzaklaşma alt 

boyutunda 5 yıl ve daha az kıdemi olan öğretmenlerin puanlarının ortalamasının 6-10 yıl 

çalışan öğretmenlerin puanlarının ortalamasından daha düşük olduğu, 6-10 yıl çalışan 

öğretmenlerin puanlarının ortalamasının ise 11-15 yıl çalışan öğretmenlerin puanlarının 

ortalamasından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Her iki boyutta da kariyerinin başında olan 

1-5 yıl kıdeme sahip öğretmenler daha az, 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenler ise daha fazla 

sinik davranışlar sergilemektedir. Bakioğlu’nun (1996 Akt: Bakioğlu ve Asyalı, 2005) 

öğretmenlerin kariyer evrelerini sınıflandırdığı çalışmasında, 5 yıldan az kıdeme sahip 

öğretmenler (yaklaşık 30 yaş altı) kariyer giriş evresinde, 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenler 

ise durulma evresinde yer almaktadır.  Giriş evresi, öğretmenlerin kendi sosyal gerçekliği ile 

yaptığı işi eleştirerek kendi kişisel vizyonunu geliştirdiği ve aynı zamanda okulun güçlü 

sosyalleşme güçlerinden de etkilendiği çift yönlü bir yapılanma sürecidir. Durulma evresi ise 

öğretmenlerin mesleğine devam etme ya da mesleği terk etme kararı aldıkları bir dönemdir. 

Bu nedenle kariyerinin başında öğretmenlerin daha az sinik davranışları anlaşılabilir bir 

durumdur.  
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Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin saygınlığını yitirme kaygısı ile örgütsel 

sinizmin alt boyutlarından biri olan “çalıştığı kurumdan uzaklaşma” alt boyutu arasında 

pozitif yönde ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Araştırmanın bu bulgusuna 

göre öğretmenlerin saygınlığını yitirme kaygısı arttıkça öğretmenler çalıştıkları kurumdan 

uzaklaşmaktadır. Bulgular, öğretmenlerin saygınlığını yitirme kaygısı ile “performansı 

düşüren etkenler” ve “okula karşı olumsuz tutum” arasında da pozitif yönde düşük düzeyde 

ilişki olduğunu göstermiştir. Yine araştırmanın bu bulgularına göre öğretmenlerin saygınlığını 

yitirme kaygısı arttıkça performansları düşmekte ve okula karşı olumsuz tutumları 

artmaktadır. Bu bulgu, Hall, Zinko, Perryman ve Ferris’in (2009) araştırma sonuçlarıyla 

örtüşmektedir. Benzer biçimde Zayco’nun (2008) araştırmasında saygınlığını yitirme ve 

kendini saklama arasında orta düzeyde bir ilişki belirlenmiştir. Reichers, Wanous ve Austin  

(1997) çalışanlara yönelik örgüt içi iletişim ve saygı ve karar süreçlerine katılım eksikliğini 

örgütsel sinizmin olası nedenleri; örgüte bağlılıkta, güdülenme ve iş doyumunda azalmayı da 

sinizmin olası sonuçları olarak görmektedir. Reichers, Wanous ve Austin’in (1997) bu 

görüşleriyle de araştırma sonuçları örtüşmektedir.  

Araştırmada öğretmenlerin saygınlığını yitirme kaygı düzeyleri belirlenmesine 

rağmen, saygınlığını yitirme kaygısının nedenleri araştırılmamıştır. Bu konuda yapılacak yeni 

araştırmalar alana önemli katkılar sağlayabilir. Öğretmenlik mesleğinin toplamsal statüsünde 

yaşanan düşüş bunun nedenlerinden biri olabilir. Ayrıca öğretmenlere yönelik, izlenim 

yönetimi gibi eğitimler öğretmenlerin saygınlığını yitirme kaygılarını, buna bağlı olarak da 

sinik davranışlarını azaltabilir. Çünkü izlenim yönetimi,  bireyin örgütsel ortamda sosyal güç 

kazanma, bireylerarası etkileşimi kolaylaştırma ya da olumsuz izlenimlerden kaçınma 

amacıyla çalışanların izlenimlerini kontrol ve yönlendirme taktik ve davranışlarını içerir 

(Demir, 2010).  

Bu araştırmanın sınırlılıklarından bir diğeri, örgütsel sinizmi değerlendirmek üzere 

kullanılan veri toplama aracı olabilir. Örgütsel sinizmin, doğrudan bilişsel, duyuşsal ve 

davranışsal unsurlarını ölçmek amacıyla hazırlanan farklı bir ölçme aracıyla bu araştırmanın 

tekrarlanması yararlı olabilir. Böylece, saygınlığını yitirmenin özellikle örgütsel sinizmin 

duyuşsal yönüyle ilişkisi hakkında daha fazla bilgi edinilebilir. Bundan sonra 

gerçekleştirilecek araştırmalarda, saygınlığını yitirme kaygısı ile iş ve örgütle ilgili başka 

değişkenlerin (örgütsel vatandaşlık, iş doyumu vb.) ilişkisinin araştırılması araştırmacılara, 
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çalışanlara ve yöneticilere daha fazla bilgi sunabilir. Bunun yanında, bu araştırmada bireylerin 

saygınlığını yitirme kaygısı incelenmiş ancak örgütsel saygınlıkla ilgili veri toplanmamıştır. 

Daha sonra yürütülecek araştırmalarda her iki saygınlık türü ve diğer ilgili değişkenlerle 

ilişkiler araştırılabilir. 
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36-72 AYLIK ÇOCUKLAR İLE DALCROZE YAKLAŞIMI: OYUN ÖRNEKLERİ1 

 
 Dr. Deniz Özdemir TUNÇER∗   Doç. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ∗∗ 

ÖZ 
Müzik eğitiminde yaratıcılığı ve deneyimleyerek öğrenmeyi amaçlayan öğretim 

yöntemleri, özellikle de küçük çocuklarda müzikli oyunların kullanılmasıyla yapılan çalışmalar, 
öğrencilerin müzikal yaşantısında öğrenme sürecinin sağlam temeller üzerinde oluşmasına katkı 
sağlar. Müzik eğitimine küçük yaşlarda başlamanın müzikal algıda bir avantaj olduğu da bir 
gerçektir. Bu düşüncelerle oluşturulmuş çağdaş müzik eğitimi yöntemlerinden Émile Jacques 
Dalcroze’un geliştirdiği yaklaşım; eğitimde öğrencinin aktif olması, deneyim kazanmanın 
algılamada ve böylece öğrenimde başarı sağlaması konularına dikkat çeker. Dalcroze yaklaşımı 
doğrultusunda yaratılan müzikli oyunlar, okul öncesi (özellikle 36-72 aylık) çocuklarda oyunlar 
içerisindeki deneyimleri sayesinde bilişsel ve zihinsel faydaların sağlandığı eğlenceli ve eğitici 
materyaller olarak kullanılır. 

Bu çalışmanın amacı; işte tüm bu bilgiler dâhilinde Dalcroze yaklaşımını irdeleyerek, bu 
yaklaşım doğrultusunda hazırlanmış müzikli oyun örneklerinin, okul öncesi müzik eğitiminde 
kullanılması üzerine oluşturulmaktadır.   

Bu çalışmada; deneysel yöntemlerden öntest-sontest kontrol grupsuz deneme modeli 
kullanılmış, elde edilen veriler dâhilinde karşılaştırmalı grafikler hazırlanarak sonuç ve önerilere 
ulaşılmıştır. Oyun-müzik-hareket kavramları göz önüne alınarak Dalcroze yaklaşımı 
doğrultusunda oluşturulan ve bu çalışmada sunulan müzikli oyun örneklerinin 36-72 aylık 
çocuklarda ritim algısının gelişiminde fayda sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dalcroze; okul öncesi; Eurhythmics; müzik eğitimi, oyun örnekleri. 
 

THE DALCROZE APPROACH FOR CHILDREN OF 36-72 MONTHS: SAMPLE 
GAMES 

ABSTRACT 
A teaching approach which foregrounds creativity and learning through experience in 

music education contributes significantly to the basic music education of young children, 
especially when musical games are used. It is a known fact that beginning music education at a 
young age provides distinct advantages in musical perception. In the light of such a 
contemporary teaching approach, Émile Jacques Dalcroze focuses on the student’s active 
participation in education as well as on the role experience plays in musical perception which 
ultimately lead to a successful learning process. Music games prepared in the light of 
Dalcroze’s approach and aiming at children of pre-school age, i.e.36-72 months old, can be 
used as instructive and entertaining material which by way of letting children make experiences 

                                                 
1 Bu makale Deniz Özdemir Tunçer’in “Okul Öncesi Eğitimi’nde Dalcroze Yaklaşımı” başlıklı doktora tez 
çalışmasından hazırlanmıştır. 
∗İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzik Teorisi Bölümü, 
denizozdemirtuncer@gmail.com 
∗∗ İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı, dogrusozn@itu.edu.tr 
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enhances their cognitive and mental development.  
         The purpose of this article is to comprise the theory of Dalcroze music education 
methodology and implementation of musical games prepared in line with Dalcroze method 
for pre-school education. 
           In this study, the experimental model of pre-and post testing without control groups is 
used, and it yielded results after the preparation of comparative graphics. Musical game 
samples, taking into account game-music and movement notions and prepared in line with 
Dalcroze approach, presented with this study helped develop rhythm perception for children 
aged between 36-72 months. 

Keywords: Dalcroze; pre-school; Eurhythmics; music education; sample games. 
 

1. GİRİŞ 

Müzik eğitimi veren kurumlarda uygulanan öğretim tekniklerinin, öğrencinin 

ezberlemede ve uygulamada pasif kaldığı bir eğitim anlayışına sahip olduğunun fark 

edilmesiyle yeni teknikler ve eğitim prensipleri ortaya çıkmış, yaşayarak öğrenmenin ve 

yaratıcılığın önemi anlaşılmıştır. Dünyanın birçok ülkesinde kullanılan bu yeni eğitim modelleri 

arasında en yaygın olanları; Carl Orff, Zoltan Kodály, Schiniki Suzuki ve Émile Jacques 

Dalcroze’un geliştirdiği yaklaşımlardır. Bu yaklaşımların (özellikle Orff, Kodaly ve Dalcroze) 

ortak özellikleri; eğitimde öğrencinin aktif olması, yaratıcı öğretim prensiplerinin benimsenmesi 

ve deneyim kazanmanın algılamada ve böylece öğrenimde başarı sağlamasıdır.  

Okul öncesi eğitimi veren kurumlarda müzik eğitiminde kullanılan yöntemlerin zihinsel 

ve bilişsel gelişimi destekleyen ve yine kullanılan materyallerin bu gelişimi destekleyerek 

oluşturulması gerekir. Müzik eğitimi konusunda yapılması hedeflenen unsurların hareket-oyun 

ve müzik konusuyla ilişkilendirilmesinin eğitim temellerini sağlam kılacağı da gerçektir. Bu da 

doğuştan sahip olduğumuz içsel ritmimizin kuramsal bir yapı dâhilinde eğitilerek gelişimi ile 

oluşturulmalıdır. Bu kuramsal yapıyı destekleyen farklı teknikler içerisinden, bu çalışma için 

seçtiğimiz ve model olarak aldığımız Dalcroze yaklaşımı, müzik eğitiminde yaşayarak 

öğrenmenin önemini vurgulamış, öğrencinin zihin ve duygu gelişimini önemseyen, oyunlar 

içerisindeki deneyimleri sayesinde bilişsel ve zihinsel faydaların sağlandığı eğlenceli ve eğitici 

bir anlayış benimsemiştir. Denge, dikkat, kasların gelişimi vb. konuların ritim oyunları ile 

deneyimlenmesine imkân sağlayan Dalcroze yaklaşımı, İsviçreli nörolog Édouard Claparède’in2 

de dediği gibi bireylerin ifade etme yeteneklerini geliştirmekte, içten gelen duyguların dışa 

vuruşunu kolaylaştırmaktadır. 

                                                 
2  Édouard Claparède (1873-1940), Çocuk psikoloğu ve nörolog, çocuk gelişimi konusunda çalışmaların yapıldığı 

Jean-Jacques Rousseau Enstitüsü’nün kurucusudur.    
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Dolayısıyla, müzikal tepkinin ve farkındalığın geliştirilmesi, dikkat ve dikkatin 

konsantrasyona dönüşümü gibi konuların önemini vurgulayan bu yaklaşım sadece bir eğitim 

yöntemi olarak değil, bir eğitim felsefesi olarak oluşturulmuştur.  

Tüm bu bilgiler dâhilinde; bu çalışma, EJD3 yaklaşımını irdeleyerek bu yaklaşım 

doğrultusunda hazırlanmış müzikli oyun örneklerinin okul öncesi müzik eğitiminde 

kullanılması üzerine oluşturulmuştur. Bu müzikli çalışmalar, çocukların hareket-oyun-müzik 

konularındaki farkındalıklarının gelişmesini hedefler. Amaç, yaşayarak eğitim ve böylece 

uzun süreli öğrenimdir. Bu amaca ulaşmada; yaklaşımın üç temel prensibi olan eurhythmics4, 

solfej ve doğaçlama unsurlarından yararlanılmıştır. 

2. YÖNTEM 

Müzikli oyunlar, müzik teorisi disiplininden ödünç alınan besteleme ve doğaçlama 

yöntemleri kullanılarak oluşturulmuştur. Uygulamaların değerlendirmelerinde, deneysel yöntem 

kullanılması uygun görülmüş; öntest-sontest kontrol grupsuz deneme modeli ve altılı Likert (0-5 

arası değerlendirme ile) ölçeği yardımıyla tespitlere ulaşılması öngörülmüştür. Öntest ve sontest 

için oyun-hareket ve ritim unsurlarının bir bütün olarak kurgulanmış olan müzikli bir hikâye 

örneği seçilmiştir. Çalışmada birinci hafta bu örnek öntest olarak uygulanmış, daha sonraki 

haftalarda aşağıda listelenmiş müzikli oyunlardan yaş gruplarına ve sınıfın yetilerine uygun 

gördüğümüz çalışmalardan bazıları seçilmek suretiyle tamamlanmıştır. Tarafımızdan 

oluşturulan ve bu makalede seçki yaparak listelediğimiz müzikli oyunların on bir hafta boyunca 

her grup ile ayrı ayrı, haftada otuz-otuz beş dakika olmak üzere uygulanmasından sonra, öntest 

ve sontest değerlemeleri arasındaki farklar üzerinden oluşturulan karşılaştırılmalı grafikler 

yardımıyla tespitlerde bulunulmuştur. 

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu’nda uygulanan bu 

oyunlar 36-48, 48-60 ve 60-72 aylık çocuklarda ayrı ayrı uygulanmış ve alandaki deneyimler ile 

elde edilen çıkarsamalar dâhilinde sonuçlara ulaşılmıştır.  

3. ÉMILE JACQUES DALCROZE VE YAKLAŞIMI 

Émile Jacques Dalcroze5, İsviçreli bir ailenin çocuğu olarak 6 Temmuz 1865 yılında 

Viyana’da doğdu. 1886’da Cezayir’deki bir tiyatronun müzik yönetmenliği görevini üstlenmesi 

eğitimine kısa süreyle ara vermesine neden olduysa da, bu görev ona, son derece ilginç ve ilham 
                                                 
3  Émile Jacques Dalcroze  
4  Bu kelime makalenin devamında ayrıntılı olarak açıklanacaktır.  
5  Orjinal ismi Émile Jacques’dır. Ancak yayıncısının isteği üzerine, Émile Jacques isimli besteci ile 

karıştırılmamak için ismini Émile-Jacques Dalcroze olarak 1888 yılında değiştirmiştir (Choksy, 1986). 
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verici bulduğu popüler Arap müziğinin ritmik öğelerini tanıma fırsatını da verdi (Ingham, 

1912). Arap halk müzikleri ile tanışması, onun eşit olmayan vuruşlar ve ölçü değerleri için nota 

yazım tekniklerini keşfetmesini de sağlamıştı (Choksy vd.,1986).  Dalcroze, müzik öğretiminde 

bedeni kullanma fikrini ilk olarak belki de Cezayir’deki bu deneyimleri sonrasında ortaya 

çıkarmıştır. Onun, eşit olmayan vuruşları ilk olarak neden bedenle ilişkilendirdiğini kendi 

sözleriyle anlamaya çalışalım:   

“Cezayirli müzisyenlerden kurulmuş bir orkestrayı yönetiyordum. 4 zamanlı bir müzik 

eserini öğretirken, zili çalan müzisyenin 4 zamanlı, ancak flüt çalan müzisyenin 3 zamanlı 

çalması gerekliliği vardı. Bizim eğitim metodumuz içerisindeki klasik yöntemler dışında farklı 

bir yol daha olmalıydı. Ölçüyü doğru öğretmek için, her vuruşu bir mimik-jest ile öğretmek fikri 

o zaman aklıma gelmişti” (Black, 2003). 

Cenevre Konservatuarı’nda armoni profesörü görevinde, müzik ve beden arasındaki 

ilişkiyi eğitimde kullanmak üzere çalışmalar yapmış, oluşturduğu bir deney sınıfı ile 

çalışmalarına devam etmiştir. Bu çalışmalara gymnastique rythmique (ritmik jimnastik) ismi 

kullanarak devam eden Dalcroze, deneyimleri sonucunda Méthode Jacques-Dalcroze: Pour le 

développement de l’instict rythmique, du sens auditif et du sentiment tonal en 5 parties (Jaques-

Dalcroze Metodu: 5 partili tonal duygu ve işitselliğinizin içgüdüsel ritmik gelişimi için)  isimli 

ilk kitabını yayınlamıştır. Profesyonel müzisyenlerin eğitimini birçok açıdan temelde yanlış 

buluyor, ayrıca öğretmenlerin eğitimini de öğrenciyle hiçbir bağ kurmadan yapıldığı konusunda 

eleştiriyordu. Bizce, onun asıl eleştirdiği; eğitim sisteminde duyguların önemsenmediği ve 

uygulanan yöntem idi.   

Konu ile ilgili Dalcroze’ un kendi görüşlerini, Percy B. Ingham’ ın çevirisi ile anlamaya 

çalışalım:   

“Eğitimin amacı, hizmet edeceği sanat düşünülmeden ve sonuçlar dikkate alınmadan; 

önemsiz konuları temel alan, teknik açıdan iyi eğitilmiş müzisyenler yetiştirmekti. Öğrencilere 

çalgı ve şarkı söyleme eğitimi veriliyordu, ancak bu eğitimin öğrencilerin kendilerini ifade 

etmek için birer araç olabileceği dikkate alınmıyordu. Bu nedenle, yıllar süren eğitimden sonra 

teknik bakımdan donanımlı hale gelen öğrencilerin, ritimdeki en ufak sorunlarla bile başa 

çıkamadığı ve ses duyumlarının kısmen veya tamamen bozuk olduğu görülmüştü. Yani, 

ezberlenmiş eserleri seslendirme veya çalmada zorluk çekmiyorlardı, ancak en basit duygu ve 

düşüncelerini müzik ile ifade etme konusunda yetersiz kalıyorlardı”   (Ingham, 1912). 
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i görüşe göre; yöntem sanatta sadece bir araç olmalıydı (Ingham, 

i ifade etmek için kullanılan tüm teknikler, asla müzi

geçmemeliydi.  Ona göre, müzik eğitiminin amacı sadece icracı yetiştirmek de

insanları müzikal anlamda geliştirmek ve yetiştirmektir. Bu görüşten yola çıkan Dalcroze, 

ları olarak belirttiği ‘ses’ ve ‘ritim’ konularında duyarlıla

tır. Bu iki kavram, yaklaşımın öğretisindeki en önemli konulardır. 

üncelerden ilham alan Dalcroze psikoloji alanında çalışmalar yapmaya ba

üncelerin eğitim alanında ne kadar yararlı olabileceğini fark etmi

douard Claparède ona yardım etti. Onun bakış açısı en iyi kendi sözleriyle 

odu bir müzisyen olarak, ilkin müzisyenler için tasarladığ

deneylerime devam ettikçe, öncelikle ritim duygusunu geliştirme amacını taş

itiminde büyük bir önem taşıdığını anladım. Bu metodun, bireylerin algılama ve

ifade etme yeteneklerini geliştirdiğini ve içten gelen duygularını dı

ını fark ettim. Tecrübelerim bana, bir kişinin, karakteri henüz oturmadan ve ifade 

meden, her hangi bir sanat dalında çalışmalar yapmaya hazır 

, 1910’da, Wolf ve Harald Dohrn kardeşlerin de desteği ile ilk Dalcroze Koleji’ni 

tur. Bu kolej için, Percy B. Ingham, Palace of Rhythm (Ritim Sarayı) ismini kullanmı

okulun o dönem içindeki yerini,”saray” benzetmesiyle vurgulamaya çalışmış

Şekil 1: Hellerau’daki ilk Dalcroze Koleji6 

maları sonucunda kısaca Eurhythmics olarak isimlendirdi

itimi ve doğaçlama” unsurlarından oluşturmuştur.   
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i ifade etmek için kullanılan tüm teknikler, asla müziğin önüne 
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3.1. Eurhythmics 

Eurhythmics ismi Dalcroze tarafından 1913 yılında geliştirilmiş bir kelimedir. Bu gelişim 

evresinde İsviçre’de gymnastique rythmique (Ritmik jimnastik) ismi ile anılmış, hatta kısaca la 

rythmique ismi kullanılmıştır. Almanya’da ise savaş öncesinde olukça popüler olan bu yaklaşım 

için der rhythmik deniliyordu. Dalcroze’un müzik öğretimi yöntemi, yirminci yüzyıla 

gelindiğinde rythmique, rhythmics veya kısaca Dalcroze ismi ile bilinir hale gelmiştir (Lee, 

2003). Eurhythmics, kısaca İsviçreli eğitmen EJD’ un geliştirdiği, doğuştan sahip olduğumuz 

müzikselliği bilinçli bir yaklaşımla ritmik hareket, kulak eğitimi ve doğaçlama yoluyla 

sistemleştirdiği bir müzik eğitimi yaklaşımıdır.  

Eurhythmics temelde; dikkat, dikkati bir noktada toplama, hafıza, eşgüdüm 

(koordinasyon), öz denetim ve duyarlılık konuları ve bu konuların geliştirilmesi üzerine 

kurulmuştur. Bu eğitim, kavramaya ve içselleştirmeye ilişkin her durumda, motor davranışların 

ruhsal süreçler üzerindeki etkileri üzerinde (psiko-motor) ve duygusal tüm davranışların 

irdelendiği ve geliştirilmesi hedeflendiği, tüm katılımcıların aktif olarak deneyimlemesi 

gerekliliğini savunan çağdaş bir bütünleştirme yaklaşımıdır.  

3.2.  Ritim Yaklaşımı 

Dalcroze yaklaşımındaki ritim kavramını incelemeden önce ritim kelimesini etimolojik 

olarak araştırmayı uygun gördük.  Ritim kelimesi, Latince’de rhythmus, Yunanca’da rhythmos 

kelime köklerine dayanır. Yunancadaki ilk anlamı bir hareketin tekrarlanmasıdır. İlgili fiili olan 

“rhein” akmak demektir. Akış anlamında düşünülmesi uygun görülen bu kelime, zaman 

içindeki akışı temsil eder.  Ritim, zaman ve mesafe yoluyla akışın ve hareketin çeşitliliği ile 

açıklanabilir. Şimdi, bir kaç ritim tanımını inceleyelim; 

Sözen ve Tanyeli’nin “Sanat ve Kavram Terimleri Sözlüğü”nde ritim kelimesi; “sanat 

yapıtında yer alan öğelerin kendi aralarında oluşturdukları ardışık zaman ve mekân 

aralıklarının belirlediği düzen” olarak tanımlanmıştır (Sözen, 1986). 

Türk Dil Kurumu Türkçe sözlükte ise ritim kelimesi “Olayların düzenli aralıklarla 

tekrarlanması niteliği, dizem, tartım” olarak açıklanmaktadır (TDK, 1992).  

Araştırmalarımızda Dalcroze’un tam bir “ritim” tanımına rastlanmamıştır. Ancak 

yaklaşımında 3 farklı ritim çeşidinden bahsetmektedir:  
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1. Arhythmy: -A olumsuzluk anlamındadır. Bu kelime tıpta da kullanılır. Kalp atışlarının 

düzensizliği anlamındadır. Müzikte, düzensiz olarak zamanın ölçülmesi veya akışın ayarlarında 

çok fazla eksiklik olmasıdır.  

2. Errhythmy: -Err Latincede “amaçsızca dolaşmak, seyahat etmek” anlamındadır; 

İngilizcede erratic, error, aberration, errand, errant, erroneous kelimelerinde kullanılır. Yani 

hatalı veya istikrarsız anlamındadır. Müzikte, zamanın düzenli akışının hatalı ifade edilmesi 

veya müziği tam olarak yansıtmaması şeklindedir.    

3. Eurhythmy: -Eu Yunanca bir önektir. İyi, güzel, hoş gibi olumlu anlamları vardır. 

Ritmin olumlu bir biçimde kullanılması ile ilgilidir. Birçok kaynakta “iyi akış” veya “iyi 

hareket” olarak Türkçeye çevrildiğini görsek de terimin tam karşılığını verebilecek Türkçe bir 

kelime henüz bulunamamıştır. Zaman akışının tam olarak doğru ifadesi ile beraber müzikal 

anlatımın da eksiksiz olarak gösterilmesidir.7 

4. OYUN ÖRNEKLERİ 

Bu bölümde müzikli hikâye örneği ve kısa müzik cümleleri ile oluşturulmuş müzikli 

oyunlar sunulacaktır. Bu örnekler İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Dr. Sedat Üründül 

Anaokulu’nda 36-48 aylık olan 20 kişilik bir grup, 48-60 aylık olan 21 kişilik bir grup ve 60-72 

aylık olan 22 kişilik bir grup olmak üzere toplam üç grup halinde 63 öğrenci üzerinde 

uygulanmıştır. 

Oluşturulan müzikli oyun örnekleri; amaçları, malzemeleri, düzeni, uygulama süresi ve 

yönergeleri belirlenerek listelenmiştir.   

4.1. Müzikli hikâye örneği  

Öğretmen piyano yardımıyla bir hikâye anlatarak öğrencilerden bu hikâyeyi yönlendirdiği 

hareketler ile canlandırmalarını istemiştir. Hikâyeye başlamadan önce tüm çocuklar yere 

uzanırlar, birbirlerine çok yakın olmadan rahatça hareket edebilecekleri uzaklıkta olmalıdırlar. 

Seçilen hikâye çalışılan yaş gruplarına uygun düzeyde oluşturulmuştur. Hikâye anlatılırken 

piyano ile çalınabilecek melodiler, nota örnekleri ile gösterilmiştir. Öntest-sontest olarak 

uygulanan müzikli hikâye örneği Ek 1’de ayrıntılı olarak sunulmuştur. 8 

4.2. Müzikli oyunlar 

Uygulamalar, ritim-hareket ve oyun kavramları doğrultusunda;  
                                                 
7  Bu kelimelerin tanımları, Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü öğretim üyesi Sayın Dr. Bülent Aksoy ile 

yapılan görüşme sonrası oluşturulmuştur. 
8  Kullanılan müzikler Dalcroze Enstitüsü-Juilliard Müzik Okulu öğretim üyesi Dr. Daniel Cataneo’nun 

katkılarıyla hazırlanmıştır.   
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• Doğru tempoyu hissedebilme,  

• Doğru tempo ile yürüme,  

• Tempo farklılıklarının algılanması, 

• Basit ölçülü (iki, üç ve dört zamanlı) ve aksak ölçülü (beş, yedi ve dokuz zamanlı) 

melodilerin tenis topu ile koordinasyonu. 

• Nota ve sus sürelerinin (sadece dörtlük-sekizlik-onaltılık) hareketle ilişkilendirilmesi 

• İnce-kalın seslerin fark edilmesi 

• Eşgüdüm (koordinasyon) 

hedeflenerek oluşturulmuştur.  

Oyunların yönergeler bölümlerinde sunulan müzikler, sadece oyunlara örnek teşkil etmesi 

açısından kısa müzik cümleleri olarak yazılmıştır. Bu kısa müzik cümleleri, ders içerisinde 

öğretmen tarafından doğaçlama yöntemi yardımıyla geliştirilerek piyano ile çalınmalıdır. Bu 

uygulama alanında kullanılan müzikli oyun örneklerinden seçtiklerimiz şunlardır:9      

• Metronom oyunu 

• Tempo oyunu 

• İki zamanlı oyun 

• Üç zamanlı oyun 

• Dört zamanlı oyun 

• Bilmece oyunu 

• Tamamlama oyun 

• Beş zamanlı oyun  

• Yedi zamanlı oyun 

• Aksak dokuz zamanlı oyun 

• İnce-kalın oyunu 

• Esneme oyunu 

• Bekle-dokun oyunu 

• Hisset-zıpla oyunu 

• At-yakala oyunu 

• At-yakala-zıpla oyunu 

                                                 
9 Oyunların ayrıntılı açıklamaları için;  bkz. Deniz ÖzdemirTunçer, “Okul Öncesi Eğitiminde Dalcroze Yaklaşımı”, 
(2012),   sf: 78-106.  
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• Dokun-zıpla oyunu 

• İnce-kalın oyunu 

• Yürü-bul oyunu 

• Bul-çal oyunu 

• Çelik üçgen oyunu 

Uygulanan bu oyunlardan iki tanesi örnek teşkil etmesi açısından yönergeleriyle aşağıda 

açıklanmıştır. 

4.2.1. Üç zamanlı Oyun 

Amaç : Üç zamanlı müzik cümlesinin algılanması. 

Malzemeler :  Tenis topu ve piyano. 

Düzen :  Öğrenciler daire şeklinde oturarak piyano çalan öğretmeni dinlerler. 

Süre :  Beş-yedi dakika. 

Yönergeler :  

1.Öğretmen, oyuna uygun bir melodiyi doğaçlama yöntemi kullanarak piyano ile çalar 

(Şekil 2). Öğretmen, birinci zamanı daha kuvvetli çalmaya özen göstermelidir.  

 

 

Şekil 2: Üç zamanlı oyun için müzik örneği. 

2.Ritmin doğru algılanması amacıyla, öğrencilerden öncelikle el çırparak tempoya göre 

eşlik etmeleri beklenir. 
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3.Daha sonra öğretmen bir tenis topu alır;  çaldığı melodinin ritminde melodiyi 

söyleyerek topu yere vurur. Birinci zamanda top yerde olmalı, ikinci zamanda top tutulmalı, 

üçüncü zamanda top elde bekletilmelidir.  

4.Şimdi öğretmen yerde oturan öğrencilerden birine bir tane tenis topu verir ve öğrencinin 

yanında oturur. Diğer öğrencilerin dinlemelerini ister. 

5.Üç zamanlı müzik cümlesini söyleyerek öğrenci ile beraber bir kez çalışmayı tekrar 

eder. Topu doğru zamanlarda yere vurmasını sağlamak ve ritmi hissetmesine yardımcı olmak 

amacıyla; diğer öğrencilerden 1-2-3 diye ritmi söylemelerini ister.  

6.Öğretmen bu kez diğer öğrencilere de birer tenis topu verir.      

7.Öğretmen aynı melodiyi aynı hızda piyano ile çalar; öğrencilerden doğru ritim ile 

birinci vuruşta topu yere vurmaları, ikinci vuruşta topu tutmaları ve üçüncü vuruşta topu elde 

bekletmeleri beklenir.  

8.Çalışma farklı melodiler kullanılarak tekrar edilebilir.  

4.2.2. İnce-Kalın Oyunu 

Amaç :  Yön duygusuyla beraber ritim algılanmasının gelişiminde fayda 

sağlamak ve sesin incelik,  kalınlığı ile bağlantı kurulması. 

Malzemeler :  Tenis topu ve piyano. 

Düzen :  Öğrenciler yerde karşılıklı oturarak ikişerli gruplar oluştururlar (Çift 

haneli sınıflar için, sadece bir grup üç kişi olabilir).  

Süre :  Beş-yedi dakika. 

Yönergeler :  

1.Çalışma başlamadan önce öğretmen sınıfın düzenini oluşturur.  

2.Her gruptaki öğrencinin birine tenis topu verir.  

3.Öğretmen öğrencilere, melodileri iyice dinlemeleri gerektiğini, ince melodi bittikten 

sonra ritmi kaybetmeden topu havaya kaldırmalarını ve karşısında duran arkadaşına vermesi 

gerektiğini; kalın melodide ise, topu yerden yuvarlayarak arkadaşına vermeleri gerektiğini 

söyler. 

4.Ayrıca;  öğrencilerden melodiyi iyice dinlemeleri gerektiği ve topu müzik cümleleri 

bittikten sonra vermeleri gerektiği hatırlatılır.  
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5.Öğretmen, oyuna uygun bir melodiyi doğaçlama yöntemi kullanarak piyano ile çalar 

(Şekil 3’de ve Şekil 4’de birer örnek verilmiştir. Topun hareket zamanı “ ” işareti ile 

gösterilmiştir).    

 

Şekil 3: İnce-Kalın oyunundaki ince melodi için örnek. 

 

Şekil 4: İnce-Kalın oyunundaki kalın melodi için örnek. 

6.Çalışma belirli bir tempo ile devam etmelidir. Bu yüzden öğrencilerin duydukları 

melodinin ritmine uygun olarak hareket etmeleri sağlanmalıdır.  

7.Öğretmen aynı melodiyi oktav değişikliği yaparak çalar, böylece onların ince ve kalın 

sesleri melodi içinde hissetmelerini sağlamalıdır.  

8.Çalışma birkaç farklı melodiler kullanılarak tekrar edilmelidir. 

5. SONUÇ 

Elde edilen verilerin değerlendirilmesi şu şekilde yapılmıştır. 

• Ay ve cinsiyet gruplarına ayırmadan tüm grupların genel durumu 
• 36-48 aylık grup  
• 48-60 aylık grup  
• 60-72 aylık grup  
• Tüm kız çocuklar  
• Tüm erkek çocuklar  

Elde edilen bulgular, grafikler yardımıyla açıklanacaktır. Oluşturulan grafiklerde, deneme 

modeli içerisinde kullanılan müzikli hikâyedeki hareketlerin altılı Likert yardımıyla elde edilen 

veri oranları görülmektedir. Mavi renk ile görünen veriler öntest ortalamaları, kırmızı renk ile 



            AK
                  Sayı: 36           Mayıs 
          Uluslararası

            ISSN:1694-528X İk
           Kırgız – Türk Sosyal

                                                     http://
 

görünen veriler sontest ortalamalarıdır. Olu

olarak değerlendirilmiştir. 

●  Yaş ve cinsiyet gruplarına ayırmadan tüm grupların genel durumu, 

Şekil 

Öntestte ugulanan tüm hareketlerin ba

hareketlerin başarı ortalaması ise 4,688’dir. 

yani %12,4 oranında başarı kaydedildi

Başlangıç oranlarının, yani öntestten aldı

grubun içerisindeki tüm çocukların müzikli hikayeler

çalışmaları daha önceden yapmı

● 36-48 aylık grup için de

Şekil 6
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görünen veriler sontest ortalamalarıdır. Oluşturulan bu tablolar “karşılaş

nsiyet gruplarına ayırmadan tüm grupların genel durumu, 

Şekil 5: Tüm gruplar için karşılaştırma grafiği. 

Öntestte ugulanan tüm hareketlerin başarı ortalaması  4,169 ve sontestte uygulanan tüm 

arı ortalaması ise 4,688’dir. Bu da bize aralarındaki farkın 0,519 puan oldu

arı kaydedildiğini göstermektedir (Şekil 5). 

langıç oranlarının, yani öntestten aldığımız oranın yüksek olması bize  bu çalı

grubun içerisindeki tüm çocukların müzikli hikayelere aşina olduklarını, belki de bunun gibi 

maları daha önceden yapmış olabileceklerini düşündürüyor.  

aylık grup için değerlendirme şu şekildedir: 

 

ekil 6: 36-48 aylık grup için karşılaştırma grafiği.
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şılaştırılmalı grafikler” 

nsiyet gruplarına ayırmadan tüm grupların genel durumu, şu şekildedir: 

 

arı ortalaması  4,169 ve sontestte uygulanan tüm 

Bu da bize aralarındaki farkın 0,519 puan olduğu, 

ımız oranın yüksek olması bize  bu çalışma 

ina olduklarını, belki de bunun gibi 

tırma grafiği. 
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Öntestte ugulanan tüm hareketlerin ba

hareketlerin başarı ortalaması ise 4,299’dur. Bu da bize aralarındaki farkın 0,933 puan oldu

yani %27,7 oranında başarı kaydedildi

Bu grupta öncelikle ayak hareketi, kulak hareke

öntest başarı oranlarının az olması dikkat çekmekte (ortalama 1,86 puan), ancak sontestteki aynı 

hareketler üzerindeki ivmenin yüksek olması (ortalama 3,98 puan) onbir hafta boyunca yapılan 

çeşitli egzersizlerin başarı sağladı

ortalaması üç-dört yaş grubunda tespit edilmi

puanları ile karşılaştırıldığında en yüksek oranda ba

edilmiştir. Bu sonuç bize; bu grubun çalı

göstermektedir. Ayrıca, bitiş uykusu hareketinin sontestte neredeyse tüm grup tarafından (4,929 

ortalama puan ile) tam yapılmış

bu gruptaki çocuklarda mutlak ba

●  48-60 aylık grup için de

Şekil 

Öntestte ugulanan tüm hareketlerin ba

hareketlerin başarı ortalaması ise 4,651’dir. Bu da bize aralarındaki farkın 

yani çocukların  -%1,9 oranında gerileme kaydetti

Grubun öntest ortalamalarının oldukça yüksek o

hareketleri kolaylıkla yaptığını göstermektedir. Tüm gruplar içerisinde en yüksek öntest 
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Öntestte ugulanan tüm hareketlerin başarı ortalaması  3,366 ve sontestte uygulanan tüm 

arı ortalaması ise 4,299’dur. Bu da bize aralarındaki farkın 0,933 puan oldu

arı kaydedildiğini göstermektedir (Şekil 6). 

Bu grupta öncelikle ayak hareketi, kulak hareketi ve kuyruk sallama hareketlerindeki 

arı oranlarının az olması dikkat çekmekte (ortalama 1,86 puan), ancak sontestteki aynı 

hareketler üzerindeki ivmenin yüksek olması (ortalama 3,98 puan) onbir hafta boyunca yapılan 

sağladığını göstermektedir. Tüm gruplar içerisinde en dü

 grubunda tespit edilmiştir. Ancak onbir hafta sonrasında yapılan sontest 

ında en yüksek oranda başarı sağlanan grubun bu grup oldu

tir. Bu sonuç bize; bu grubun çalışmada en çok başarı sağlanan grup oldu

ş uykusu hareketinin sontestte neredeyse tüm grup tarafından (4,929 

ortalama puan ile) tam yapılmış olduğu görülmekte, bu da hareket sırasında kullanılan müzi

bu gruptaki çocuklarda mutlak başarı sağladığını belirtmektedir.  

60 aylık grup için değerlendirme şu şekildedir: 

ekil 7: 48-60 aylık grup için karşılaştırma grafiği.

Öntestte ugulanan tüm hareketlerin başarı ortalaması  4,743 ve sontestte uygulanan tüm 

arı ortalaması ise 4,651’dir. Bu da bize aralarındaki farkın -

%1,9 oranında gerileme kaydettiğini göstermektedir (Şekil 7).

Grubun öntest ortalamalarının oldukça yüksek olması, çocukların bu çalı

hareketleri kolaylıkla yaptığını göstermektedir. Tüm gruplar içerisinde en yüksek öntest 

13 

ortalaması  3,366 ve sontestte uygulanan tüm 

arı ortalaması ise 4,299’dur. Bu da bize aralarındaki farkın 0,933 puan olduğu, 

ti ve kuyruk sallama hareketlerindeki 

arı oranlarının az olması dikkat çekmekte (ortalama 1,86 puan), ancak sontestteki aynı 

hareketler üzerindeki ivmenin yüksek olması (ortalama 3,98 puan) onbir hafta boyunca yapılan 

ını göstermektedir. Tüm gruplar içerisinde en düşük öntest 

tir. Ancak onbir hafta sonrasında yapılan sontest 

lanan grubun bu grup olduğu tespit 

ğlanan grup olduğunu 

 uykusu hareketinin sontestte neredeyse tüm grup tarafından (4,929 

da kullanılan müziğin 

 

tırma grafiği. 

4,743 ve sontestte uygulanan tüm 

-0,092 puan olduğu, 

ekil 7). 

lması, çocukların bu çalışmadaki 

ını göstermektedir. Tüm gruplar içerisinde en yüksek öntest 
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ortalaması dört-beş yaş grubu ile elde edilmi

müzikli hikâyenin, bu çalış

düşündürmektedir. Hoplama hareketinin sınıftaki bütün ö

olması ise; hoplama sırasındaki müzi

oranında gördüğümüz gerile

olabilecekleri veya birbirlerinden etkilenerek hareketleri yapmaktan vazgeçenlerin sayılarının 

çok olabileceği ile de açıklanabilir. Gereke sınıf içindeki gözlemlerimiz gerekse sayısal 

verilerimiz bu tespite ulaşmamızı sa

● 60-72 aylık grup için de

Şekil 

Öntestte ugulanan tüm hareketlerin ba

hareketlerin başarı ortalaması ise 4,963’dir. Bu da bize aralarındaki farkın  0,727 puan oldu

yani çocukların  %17 oranında ba

Beş-altı yaş grubunda en dikkat çeken sonuç; sontestteki ba

gruplar içerisinde en yüksek sontest ortalaması be

%56’sının 5 tam puan, %37’nin 4,9’un üzerinde puan, sadece kulak hareketinin 4,8 puan ile 

açıklandığını görmekteyiz. Bu da di

sağlamaktadır. Ayak hareketi ve kulak hareketi bu grupta en dü

olan hareketlerdir, ancak sontestteki  ortalama 1,6 puanlık artı

egzersizlerin fayda sağladığı görü
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 grubu ile elde edilmiştir. Bu da bize, öntest ve sontestte uyguladı

müzikli hikâyenin, bu çalışmada bu grup seviyesi için daha düş

ündürmektedir. Hoplama hareketinin sınıftaki bütün öğrenciler tarafından eksiksiz yapılmı

olması ise; hoplama sırasındaki müziğin tüm sınıfta doğru algılandığını göstermektedir. 

ümüz gerileme, bu grubun sontestteki hareketleri yapmaktan sıkılmı

olabilecekleri veya birbirlerinden etkilenerek hareketleri yapmaktan vazgeçenlerin sayılarının 

i ile de açıklanabilir. Gereke sınıf içindeki gözlemlerimiz gerekse sayısal 

mamızı sağlamıştır.  

72 aylık grup için değerlendirme şu şekildedir: 

ekil 8: 60-72 aylık grup için karşılaştırma grafiği.

Öntestte ugulanan tüm hareketlerin başarı ortalaması 4,236 ve sontestte uygulanan tüm 

ası ise 4,963’dir. Bu da bize aralarındaki farkın  0,727 puan oldu

yani çocukların  %17 oranında başarı kaydettiğini göstermektedir (Şekil 8). 

 grubunda en dikkat çeken sonuç; sontestteki başarı ortalamasıdır. Tüm 

k sontest ortalaması beş-altı yaş ile elde edilmi

%56’sının 5 tam puan, %37’nin 4,9’un üzerinde puan, sadece kulak hareketinin 4,8 puan ile 

ını görmekteyiz. Bu da diğer gruplara göre en yüksek ortalamaları elde etmemizi 

tadır. Ayak hareketi ve kulak hareketi bu grupta en düşük başarı ortalamsına sahip 

olan hareketlerdir, ancak sontestteki  ortalama 1,6 puanlık artış, onbir hafta içinde yapılan 

ğı görüşünü desteklemedir.  

14 

tir. Bu da bize, öntest ve sontestte uyguladığımız 

up seviyesi için daha düşük olabileceğini 

renciler tarafından eksiksiz yapılmış 

ını göstermektedir. -%1,9 

me, bu grubun sontestteki hareketleri yapmaktan sıkılmış 

olabilecekleri veya birbirlerinden etkilenerek hareketleri yapmaktan vazgeçenlerin sayılarının 

i ile de açıklanabilir. Gereke sınıf içindeki gözlemlerimiz gerekse sayısal 

 

tırma grafiği. 

arı ortalaması 4,236 ve sontestte uygulanan tüm 

ası ise 4,963’dir. Bu da bize aralarındaki farkın  0,727 puan olduğu, 

 

şarı ortalamasıdır. Tüm 

 ile elde edilmiştir. Hareketlerin 

%56’sının 5 tam puan, %37’nin 4,9’un üzerinde puan, sadece kulak hareketinin 4,8 puan ile 

er gruplara göre en yüksek ortalamaları elde etmemizi 

şarı ortalamsına sahip 

, onbir hafta içinde yapılan 
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● Tüm kız çocuklar için değerlendirme şu şekildedir: 

 

Şekil 9: Tüm kız çocuklar için karşılaştırma grafiği. 

Öntestte ugulanan tüm hareketlerin başarı ortalaması  4,418 ve sontestte uygulanan tüm 

hareketlerin başarı ortalaması ise 4,845’dir. Bu da bize aralarındaki farkın 0,428 puan olduğu, 

yani çocukların %9,6 oranında başarı kaydettiğini göstermektedir (Şekil 9). 

Yaş gruplarına ayırmadan sadece kız çocuklarını incelediğimizde; beş-altı yaş grubundaki 

çocuklardan sonra en yüksek sontest ortalamasının kızlarda olduğunu görmekteyiz. Özellikle 

diş fırçalama ve dönüş hareketlerinde tüm kızların yaş farkları olmasına rağmen hareketleri 

eksiksiz olarak uygulamaları, yani 5 tam puan ile değerlendirilmiş olmaları da dikkat çekici bir 

tespittir. Ayak hareketi ve kulak hareketindeki ortalama 1,2 puanlık başarı oranı kız gruplarının 

en çok bu hareketlerde gelişim sağladığını göstermektedir.  
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● Tüm erkek çocuklar için değerlendirme şu şekildedir: 

 

Şekil 10: Tüm erkek çocuklar için karşılaştırma grafiği. 

Öntestte ugulanan tüm hareketlerin başarı ortalaması 4,029 ve sontestte uygulanan tüm 

hareketlerin başarı ortalaması ise 4,599’dir. Bu da bize aralarındaki farkın 0,570 puan olduğu, 

yani çocukların  %14,1 oranında başarı kaydettiğini göstermektedir (Şekil 10). 

Yaş gruplarına ayırmadan sadece erkek çocuklarını incelediğimizde ise; üç-dört yaş 

grubundan sonra en düşük öntest ortalamasının bu grupta olduğunu görmekteyiz.  Buna bağlı 

olarak onbir hafta süresince yapılan çalışmalar sonrasında elde ettiğimiz sontest ortalaması %14 

lük hiç de az olmayan bir başarı oranını ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, hem öntestte hem de 

sontestte hiçbir erkek çocuğun hiçbir hareketi tam olarak yapamadığı da tespit edilmiştir. 
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EK 1 

Güzel bir günün ardından uyumak isteyen yorgun çocuklar bir türlü uykuya 

dalamıyorlarmış; bütün gün oynamış, yorulmuş ve iyi bir uykuyu hak etmiş olmalarına 

rağmen yatakta bir o yana, bir öbür yana dönüyor, yine de uyuyamıyorlarmış.  

 
Şekil 1: Dönüş sırasından çalınacak melodi. 

 
Şekil 2: Bir tam ton aktarım yapılmış olan dönüş melodisi. 

Bir o yana bir bu yana dönen çocuklar sonunda uykuya dalmışlar. 

 
Şekil 3: İki tam ton aktarım yapılmış olan dönüş melodisi ve uykuya geçiş anı. 

Çocukların hayali olarak uykuya dalışları sırasında çalınabilecek melodi (Şekil 4).                                   
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Şekil 4: Uykuya dalış sırasında çalınacak melodi. 

Uykuya dalan çocuklar rüyalarında kendilerini çocuk değil, küçük bir tavşan olarak 

görmüşler. Küçük tavşanların minicik ayakları varmış.  

 
Şekil 5: Ayak hareketleri yapılırken çalınacak melodi. 

Ve küçük tavşanların uzun kulakları varmış. 

 
Şekil 6: Kulak hareketleri yapılırken çalınacak melodi. 

Tavşanların çok küçük, minicik bir de kuyrukları varmış. 

 
Şekil 7: Tavşanların kuyruklarını sallamaları sırasında çalınacak melodi. 

Sevimli tavşanlar sabah alarmın çalmasıyla birden uyanmışlar ve yataktan atlayıp 

yüzlerini yıkamak için banyoya gitmişler. Sonra da dişlerini güzelce fırçalamışlar.        
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Şekil 8: Yataktan kalkış sırasında çalınacak melodi. 

 
Şekil 9: Yüz (veya el) yıkama ve suyun yüze atılması sırasında çalınacak melodi. 

 
Şekil 10: Üst dişlerin fırçalanması sırasında çalınacak melodi. 

 
Şekil 11: Alt dişlerin fırçalanması sırasında çalınacak melodi. 

Güzel bir gün için hazır olan tavşanlar, hep birlikte dışarıya çıkmışlar. Çimlerin 

üstünde hoplamaya, zıplamaya başlamışlar. 
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Şekil 12: Çimlerin üstünde hopladıkları sırada çalınan melodi. 

Ve aniden bir koku hissetmişler, etrafı koklamaya başlamışlar; bu güzel kokuya gittikçe 

yaklaştıklarını fark eden tavşanlar birden kocaman havuçlar görmüşler. Teker teker 

havuçları koparıp bir güzel yemişler.  

 
Şekil 13: Koklama sırasında çalınacak melodi. 

 
Şekil 14: Havuçları gördükleri an çalınacak akor. 

 
Şekil 15: Havuç toplama ve yeme sırasında çalınacak melodi. 

Tavşanlar o kadar çok yemişler ki uykuları gelmiş, çimlerin üzerine uzanan sevimli 

tavşanlar tatlı bir uykuya dalmışlar.  

 
Şekil 4.1 : Uykuya dalış sırasında çalınacak melodi. 

Tavşanlar uyurken bir rüya görmüşler, rüyalarında yeniden çocuk olmuşlar. Hikâye de 

böylece bitmiş.   
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