


          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

 

GRUP REHBERLİK PROGRAMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 

SINAV KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

Arş. Gör. İsmail SEÇER∗∗∗∗ 

Öz 

Bu araştırma, grup rehberlik programının ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin sınav kaygı 

düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemek için yapılmıştır. Araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim 

yılında Erzurum Kültür Kurumu İlköğretim Okulunda eğitim görmekte olan öğrenciler 

üzerinde deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplamak için sınav kaygı 

envanteri uygulanmıştır. Sınav kaygı puanı ortalamanın üstünde olan öğrencilerden en yüksek 

puana sahip 24 öğrenci belirlenerek rastgele 12’şer kişilik deney ve kontrol grupları 

oluşturulmuştur. Deney grubunda bulunan öğrencilerin sınav kaygılarını azaltmaya dönük 

araştırmacılar tarafından ilgili alan yazına dayalı olarak sekiz oturumluk grup rehberliği 

etkinlikleri hazırlanarak, haftada 60-90 dakika arasında tek oturum olmak üzere sekiz hafta 

süreyle uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin Analizinde Mann Whitney U testi 

ve Wilcoxson test tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda uygulanan grup rehberlik 

programının ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinde deney grubu lehine anlamlı bir farklılaşma 

oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar tartışılarak gerekli önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Grup rehberlik programı, sınav kaygısı 

 

GROUP GUIDANCE PROGRAM IMPACT ON ELEMENTARY 7. CLASS 

STUDENTS' TEST ANXIETY LEVELS 

Abstract 

 In this research, the group guidance program in primary 7 Grade students were made 

to determine the effect on test anxiety levels. Research in Erzurum 2010-2011 academic year 

students who are under going training on the experimentally realized. Applied to collect data 
                                                           
∗Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, 
ismail.secer@atauni.edu.tr 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 
 

2 

 

forthe test anxiety inventory. Test anxiety is above average students to 24 students with the 

most points by determining the 12-person experimental and control groups were created 

randomly. Testing of students in the experimental group by the researchers to reduce the risk 

related to the concerns of the summer activities, be prepared based on the eight-session group 

counseling, one session of 60-90 minutes per week for eight weeks to be implemented. 

Analysis of the data obtained from this study used Mann Whitney U test and Wilcoxson test 

technique. As a result of the research group of the elementary guidance program, 7 Grade 

students had left a positive impact on the levels of test anxiety have been identified. These 

results are discussed and suggestions are needed. 

Key Words: Group guidance program, test anxiety 

 

Giriş 

İlköğretim7. sınıfta girilen seviye belirleme sınavı (SBS),  öğrencilerin ortaöğretim 

kurumlarına yerleştirilmeleri sürecinde en temel belirleyici etkiye sahip üç sınavdan biridir. 

Bu sınav,  sınava girenöğrenciler, anne-babalar ve okullar açısından büyük bir öneme sahiptir. 

İlköğretim 7. sınıftaki bir öğrenci hem okul çalışmalarını yerine getirmek hem de ortaöğretim 

kurumlarına öğrenci seçmek için yapılan sınavlara hazırlanmak durumundadır. Bu 

öğrencilerin yaş dönemleriitibariyle ergenlik dönemi içinde oldukları göz önünde 

bulundurulduğunda,ergenlik döneminin birtakım sorun ve sıkıntılarını yaşamakta olan bu 

öğrenciler için okul ve sınav süreçleri daha da sıkıntılı bir hal alabilmektedir. Bu sıkıntılı 

süreçten geçmekte olan öğrenciler için kaygı yaşamak çoğu zaman kaçınılmaz bir duruma 

dönüşebilmektedir. Özelliklede sınavların yaklaştığı dönemlerde öğrencilerde gözlenen sınav 

kaygısı oldukça yüksek bir hal alabilmekte ve öğrencinin işlevselliğini önemli ölçüde 

etkileyebilmektedir. 

Baltaş ve Baltaş (1998), sınav kaygısını birçok ülkede ilkokuldan sonraki eğitim ve 

öğretime hazırlanmadayoğun olarak yaşanan, beraberinde birçok olumsuz durumu getiren 

güncel bir konu olarak tanımlamaktadırlar.Özellikle öğrencinin zihinsel yeterliliği ve okul 

başarısı dikkate alınmadan yapılanzorlamalar, kaygı ve benzeri olumsuzluklara temel 

olmaktadır.  

Türkiye de sınav kaygısı üzerine betimsel araştırmaların son yıllarda arttığı 

gözlenmektedir. Ergene(2011), cinsiyetin sınav kaygısının kuruntu boyutunu ve çalışma 
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alışkanlıklarınındagenel olarak akademik başarıyı yordadığıve sınav kaygısı ile ders çalışma 

alışkanlıklarının akademik başarı ile olumlu yönde ilişkili olduğu ayrıca kızların sınav kaygısı 

düzeyinin erkeklere göre daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Benzer şekilde 

Yıldırım(2007), ÖSS'ye hazırlanan öğrencilerde, depresyon, sınav kaygısı ve sosyal desteği 

incelendiği araştırmada öğrencilerden % 36'sı depresif, % 42'si ise yüksek sınav kaygılı 

bulunmuştur. Depresyonun kızlarda, akademik başarısı düşük öğrenciler arasında ve mezun 

gruplarda daha yaygın olduğu görülmüştür. Bacanlı ve Sürücü (2006), tarafından ilköğretim 

8. sınıf öğrencilerinin sınav kaygıları ve karar verme stillerini cinsiyete göre incelemek için 

yapılan çalışmada 8. sınıftaki kız öğrencilerin sınav kaygılarının erkeklerinkinden anlamlı 

olarak daha yüksek olduğunu görülmüştür. Karar verme ile başa çıkmada kullanılan uyumsuz 

stiller açısından kızlar ve erkeklerin anlamlı olarak farklılaştıkları, ancak uyumlu stiller 

açısından farklılaşmadıkları bulunmuştur. Ayrıca, bu araştırmanın sonuçları ilköğretim 8. sınıf 

öğrencilerinin karar verme ile başa çıkmada kullandıkları stillerin sınav kaygıları ile sınav 

kaygısının kuruntu ve duyuşsallık öğelerinin önemli yordayıcıları olduğunu göstermiştir. 

Erözkan(2009), ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin depresyon düzeylerini 

etkileyen faktörleri belirlemek için yaptığı çalışmada ebeveyn tutumları, benlik saygısı, 

mükemmeliyetçilik ve sınav kaygısının depresyonun önemli yordayıcıları olduğunu tespit 

etmiştir. Yıldırım (2008), ÖSS adaylarında sınav kaygısının yaygınlığını ve ÖSS adaylarının 

sınav kaygısını etkileyen ailesel faktörleri belirlemek için yaptığı araştırmada,  ÖSS 

adaylarından % 19'u "düşük"; % 42'si "orta"; % 39'u "yüksek" sınav kaygılı olduğu 

bulunmuştur.Kara(2009), eğitim-öğretim yaşantısında stres yaratan faktörler ve aile 

özelliklerine göre öğrencilerin stresle başa çıkma davranışlarının ortaya konulmaya çalışıldığı 

bir araştırma sonucunda; öğrencilerin eğitim-öğretim hayatlarında en çok stres yaratan 

durumlar arasında birinci sırada gelecek kaygısı (%35,4),olduğunu, bu oranı ekonomik 

sorunlar ile (%20,6), sınav ve ölçme değerlendirme sistemin (%14,3), takip ettiğini tespit 

etmiştir.Araştırmada ayrıca aile yapıları ve aile özellikleri ile öğrencilerin stresle başa çıkma 

davranışları arasında önemli ilişkiler olduğu görülmüştür. 

Zatz veChassin (1985) yüksek sınav kaygılı öğrencilerin düşük ve orta sınav kaygılı 

öğrencilere göre matematik dersi performanslarınındaha düşükolduğunu bulmuştur. Plass 

veHiII (1986), ilkokul öğrencileri üzerindeki araştırmasında; zaman baskısıaltındaki 

sınavlarda düşük sınav kaygılı öğrencilerin diğerlerine göre performansdüzeyinin yüksek 
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olduğu, zaman baskısı olmayan sınavlarda sınav kaygı düzeylerinegöre sınav performansında 

farklılığın olmadığı, erkek öğrencilerin zaman baskısıolmayan sınavlarda performanslarını 

artırırken, kız öğrencilerin performansdüzeylerinin değişmediği, tüm deneklerin zaman 

baskısı olmayan sınavlarda doğruyanıt oranları % 62, zaman baskısı altında % 56 olduğu 

şeklinde bulgular eldeedilmiştir. Arda'nın (1991) ilköğretim 8.sınıf erkek öğrencilerde kaygı 

düzeyi ile başarı arasındaki ilişkiyi incelediğiaraştırmasının sonuçlarına göre: kaygı düzeyi ile 

okul başarısı arasında anlamlı birilişki bulunamamıştır, Bunun yanında ailenin gelir düzeyi ile 

başarı arasında anlamlı birilişki olduğu görülmüştür.Börü,(2000), sınavdan sonra öğrencilerin 

kaygıdüzeylerinde sınav öncesine göre önemli bir azalma olduğunu tespit edilmiştir. 

 Son yıllarda grup rehberlik etkinliklerinin etkisini belirlemeyi amaçlayan 

araştırmaların yoğunluk kazandığı görülmektedir. Çeçen ve Zengel (2009), Karahan (2005), 

Seçer, Akbaba, Ay ve İlbay (2012) grup rehberlik programının öğrencilerin güvengenlik 

becerileri üzerinde, Alver, Dilekmen, Seçer ve Çiftçi (2011), Bozanoğlu (2005), Aksaray 

(2003), Oğurlu (2006)  grup rehberlik etkinliğinin öğrencilerin benlik saygıları üzerinde, 

Coşaner ve Serin (2012),Allen (1970), Dentado ve Diener (1986), Mandler ve Sarason (1952), 

Dusek (1980), Spielberger (1980), Alisinanoğlu ve Ulutaş (2000), Lazarus&Folkman, (1984), 

Devito ve Kubis (1983), Schwarzer (1988) , (Yerin, 1995),  (Erkan, 1991), Gündoğdu (1994), 

Spielberger&Vagg (1995), Güneri (1996),  Aral ve Basar (1996) grup rehberlik etkinliklerinin 

ilköğretim öğrencilerinin sınav kaygısı düzeyleri üzerinde anlamlı etki oluşturduğunu ve 

öğrencilerin sınav kaygılarıbı azaltmada etkili bir araç olduğunu tespit etmişlerdir.  

 İlgili literatüre ilişkin veriler grup rehberlik etkinliklerinin ağırlıklı olarak ilköğretim 

aşamasından mezun olma noktasında bulunan 8. Sınıf öğrencilerine ve ortaöğretimden mezun 

olma aşamasına gelmiş olan 12 sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildiği 

görülmektedir. Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı grup rehberlik programının ilköğretim 7. 

sınıf öğrencilerinin sınav kaygılarının azaltılmasına etkisinin belirlenmesidir.  

 

Yöntem 

 Araştırma, ön test ve sontest modelli kontrol gruplu yarı deneysel bir çalışmadır. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2011–2012 eğitim-öğretim yılında Erzurum merkez Kültür 

Kurumu İlköğretim Okulu 7. sınıfta okuyan 24 öğrenci oluşturmuştur.  
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Çalışma Grubu 

 Çalışma grubunu oluşturmak amacıyla 100 öğrenciye Spielberger(1980) tarafından 

geliştirilen ve Öner (1990), tarafından uyarlama çalışması yapılan Sınav Kaygı Envanteri 

uygulanmıştır. Deney ve kontrol guruplarındaki öğrencilerin homojen bir yapı oluşturmaları 

amacıyla Sınav kaygı envanterindenaldıkları puana göre sıralama yapılmış ve sınav kaygısı 

ortalamanın üstünde olan öğrencilerden en yüksek puana sahip 24 öğrenci belirlenmiştir. 

Daha sonra rastgele 12’şer kişilik deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. 

İşlem  

 Araştırma kapsamında çalışma grubuna belli işlemler uygulanmıştır.Öncelikle, deney 

grubunda bulunan öğrencilerin sınav kaygılarını azaltmaya dönük araştırmacılar tarafından 

ilgili alan yazına dayalı olarak sekiz oturumluk grup rehberliği etkinlikleri hazırlanmıştır. 

Daha sonra bu etkinlikler haftada 60-90 dakika arasında tek oturum olmak üzere sekiz hafta 

süreyle uygulanmıştır. 

 

Veri Toplama Aracı 

Sınav Kaygı Envanteri 

Bu araştırmanın belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için kullanılacak veri toplama 

aracının seçilmesiaşamasında, daha önce yapılmış olan çalışmalar belirlenmiş, buna ek olarak, 

şimdiye kadar geliştirilenve kullanılan sınav kaygı envanterleri incelenmiştir. Bu inceleme 

sonunda Necla Öner ve DenizAlbayrak-Kaymak tarafından Türkçe’ye çevrilen C.D. 

Spielberger ve arkadaşlarının ABD’de 1980yılında geliştirdiği Sınav Kaygı Envanteri (Test 

Anxiety Inventory), bu araştırmanın veri toplama aracıolarak kullanılmıştır. 

Sınav Kaygı Envanteri 20 sorudan oluşmaktadır. Öğrencilerin 20 soruya verdikleri 

cevapların sayısalkarşılıkları toplanarak “Toplam sınav kaygı ham puanları” elde 

edilmektedir. Sınav kaygı envanteri kullanma kılavuzuna göre standart puanları 50 ve 

üzerinde olan öğrencilerin “yüksek sınav kaygısına” sahip oldukları kabul edilmektedir. 

Yalnız, elde edilen bu puan,öğrencinin kaygı düzeyi hakkında genel bir bilgi vermektedir. 

Oysa “sınav kaygı envanteri”,“kuruntu kaygısı” ve “duyuşsal kaygı” olmak üzere iki alt 

testten meydana gelmektedir. Bu nedenlebu alt testlere ait puanların da ayrı olarak 

değerlendirilmesi ve yorumlanması gerekmektedir. 
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Kuruntu Kaygısı (Worry) Alt Testi 

Kuruntu alt testi, sınav kaygısının bilişsel yönü ile ilgilidir. Bireyin kendisi hakkındaki 

olumsuzgörüşlerini, başarısızlıklarını, beceriksizliklerini kısacası bireyin kendisi ile ilgili içsel 

konuşmalarıoluşturur. Envanterde yer alan 20 maddenin 8 tanesi (2, 3, 4, 5, 8, 12, 17 ve 20) 

öğrencilerin Kuruntukaygılarını ölçmeye yönelik olarak geliştirilmiştir. Bu maddelerden elde 

edilen puanların toplamı, biröğrencinin kuruntu alt testi ham puanını oluşturmaktadır. 

 

Duyuşsal (Emotional) Kaygı Alt Testi 

Duyuşsal alt testi, sınav kaygısının duygusal ve heyecansal alt yönü ile ilgilidir. 

Heyecanın da fizikselalt yapısını, örneğin hızlı kalp atışları, terleme, mide bulantısı, gerginlik 

gibi psikolojik temelleredayanan fizyolojik belirtileri ve uygulamaları kapsar (Öner, 1990). 

 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde, deney ve kontrol gruplarının ön test ve sontest puanlarının 

karşılaştırılması için Mann Whitney U testi kullanıldı, deney grubunun öntest ve sontest 

puanlarının analizinde bağımlı örneklem tekrarlı Ölçümler İçin Wilcoxson test tekniği 

kullanılmıştır. 

Bulgular  

Tablo 1 

Deney ve Kontrol Gruplarının Sınav Kaygısı Düzeyi Puanlarına İlişkin Öntest-Sontest 

PuanlarınınMann Whitney U Testi ile Karşılaştırması 

 

ÖNTEST 

Gruplar  N Mean Sum of rank U P 

Deney grubu  12 12,88 154,50 67,500 ,795 

 Kontrol grubu  12 12,12 145,50   

 Deney grubu  12 8,25 99,00 
 

21,000 

 

,003 SONTEST Kontrol grubu  12 16,75 201,00 

 

 Tablo 1 incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının öntest puanları arasında anlamlı 

bir farklılaşma olmadığı görülmektedir. Bu sonuç çalışmanın başlangıcında deney ve kontrol 

gruplarının birbirine yakın özellik taşıdığını göstermektedir.  
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 Sontest puanları incelendiğinde deney ve kontrol grupları arasında ki farkın 

(U=21,000, P<,003), anlamlı olduğunu göstermektedir. Bu sonuca göre deney grubu kontrol 

grubuna göre anlamlı farklılaşma göstermiştir. 

 

Tablo 2. Deney Grubunun Sınav Kaygısı Öntest-Sontest Puanlarına ilişkin Wilcoxson 

Testi Sonuçları 

Gruplar  N Mean S.S Mean Rank Sum of Rank Z P 

 

Deney 

grubu  

ÖNTEST 

 

12 

 

51,5833 16,45632

 

5,75 

 

57,50 

 

 

-2,185 

 

 

,029 

 

Deney 

Grubu 

SONTEST 

 

12 

 

47,2500 15,27996

 

8,50 

 

8,50 

 

 Tablo 2 incelendiğinde deney grubunun öntest ortalamalarının 51,5833, son test 

ortalamalarının 47,2500 olduğu ve aradaki bu farkın (Z=-2,185, P<,029) anlamlı olduğu 

görülmektedir. Bu sonuç uygulanan grup rehberlik programının öğrencilerin sınav kaygı 

puanları üzerinde anlamlı bir farklılaşmaya sebep olduğu ve sınav kaygılarını azaltmada etkili 

olduğu söylenebilir. 

Grafik–1 Öğrencilerinin Sınav Kaygısı Puanlarının Karşılaştırılması  
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Grafik 1 incelendiğinde deney grubunun sınav kaygı puanlarına ilişkin 

değerleriningrup rehberlik uygulaması sürecinde aşağı yönlü bir ivme gösterirken, kontrol 

grubunda yukarı yönlü bir ivme gösterdiği gözlenmektedir.Sonuç olarak grup rehberliğinin 

öğrencilerin kaygı düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılaşma oluşturduğu ve bu 

farklılaşmanın deney grubu lehine olduğunu söylenebilir. 

 

Sonuç ve Tartışma: 

 Yapmış olduğumuz araştırmadan elde edilen sonuçlar deney grubu ile kontrol grubu 

arasında çalışmanın başlangıcında sınav kaygı düzeyleri açısından anlamlı bir farklılaşma 

olmadığını ancak grup rehberlik uygulamasının sonucunda deney ve kontrol grupları ile deney 

ön test ve deney son test puanları arasında anlamlı farklılaşma olduğu görülmektedir. Benzer 

çalışmaların daha önce farklı araştırmacılar tarafından da yapıldığı görülmektedir. Bozanoğlu 

(2005), bilişsel-davranışçı grup rehberliğinin öğrencilerin sınav kaygı düzeylerini azaltıcı 

etkiye sahip olduğunu tespit etmiştir. İlgili literatüre bakıldığında araştırma bulgusunu 

destekleyen bulguların olduğu görülmektedir. Allen (1970), Dusek (1980), Spielberger 

(1980), Lazarus&Folkman, (1984), Alisinanoğlu ve Ulutaş (2000), Devito ve Kubis (1983), 

Dentado ve Diener (1986) , Schwarzer (1988) , Yerin, (1995), (Erkan, 1991), Gündoğdu 

(1994), Spielberger&Vagg (1995), Güneri (1996),  Aral ve Basar (1996), Erkan(1994),Avcı 

ve Nazlı (2005) Erkan ve Sağlam(2006), Alver, Dilekmen,Seçer ve Çiftçi(2011), grup 

rehberliğinin ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin sınav kaygı düzeylerini deney grubu lehine 

farklılaştırdığını tespit etmiştir.Dykeman (1993), üniversiteye yeni başlayan düşük başarılı 

öğrencilerle yaptığı deneysel grup rehberlik çalışmasının öğrencilerin sınav kaygılarının 

azaltmada etkili olduğunu tespit etmiştir.  Wilson (1986) akademik başarının yükseltilmesinde 

grupla psikolojikdanışmanın bireysel danışmaya kıyasla, çalışma alışkanlıklarının bu 

programlar içerisinde öğretilmesinin ya da tartışılmasının da diğerlerine kıyasla daha etkili 

olduğunu rapor etmiştir. Richardson (2001),yapılandırılmış bilişsel davranışçı eğitimin, altı 

hafta gibi kısa bir sürede sınıf düzeyinden bağımsız olarak, okulla ilgili davranışlarda anlamlı 

bir gelişme sağladığını belirtmektedir. Yapılandırılmış grup rehberliğinin başarı ve bazı 

psikolojik özellikler üzerindeki etkisi Lee (1993),Hains (1992), Bauer, Sapp ve 

Johnson(2000),Shannon ve Allen (1998), tarafından da araştırılmıştır. Araştırma sonuçları, 
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deney ve kontrol grubu arasında son ölçümlerde, deney grubu lehine akademik başarı ve sınav 

kaygısının anlamlı olarak farklılaştığınıgöstermektedir.  

 Sonuç olarak gerek araştırma bulgularımız ve gerekse de ilgili literatürde yapılmış 

olan benzer çalışmalar grup rehberlik etkinliklerinin öğrencilerinin sınav kaygı düzeylerini 

azaltmada etkili olduğu görülmektedir. Grup rehberlik etkinlikleri gerek yaratılan grup 

dinamiği ve gerekse de terapotik süreçler aracılığıyla öğrencilerde olumlu bir değişim 

sağlamakta ve sınav kaygısı üzerinde olumlu bir etki göstermektedir. 

 

Öneriler 

• Grup rehberlik uygulamalarının okullarımızda rehber öğretmen-psikolojik 

danışmanlarca sınav kaygısına dönük olarak daha yaygın olarak kullanılmasının 

yararlı olacağı düşünülmektedir. 

• Okullarımızda grup rehberlik etkinlikleri ve grupla danışma yapılabilmesi için gerekli 

ortamların hazırlanması ve kullanıma sunulması yararlı olacaktır. 

• Rehber öğretmen/ psikolojik danışmanların grup rehberlik etkinliklerini uygulama ve 

grupla psikolojik danışma becerilerinin geliştirilmesi için hizmet içi eğitim 

faaliyetlerine yönlendirilmeleri sağlanmalıdır. 

• Araştırma bulgusu ve ilgili literatür doğrultusunda grup rehberlik programlarının 

öğrencilerin sınav kaygılarını azaltmada etkili bir araç olduğu söylenebilir. Bu 

anlamda ilköğretim okullarında ki rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların sınav 

kaygısı yüksek olan veya sınav kaygısı açısından risk taşıyan öğrencilere yönelik 

olarak yaptıkları çalışmalarda grup rehberlik etkinliklerine de yer vermeleri yararlı 

olacaktır. 

• Ayrıca sınav kaygısını azaltma hususunda yapılan benzer çalışmaların derlenerek 

paket programa dönüştürülmesi ve okullarımızda uygulanabilmesi açısından kullanışlı 

hale getirilmesi yararlı olacaktır. 

• Benzer grup rehberlik çalışmalarının sadece Seviye Belirleme Sınavı’na girecek olan 

öğrenciler için değil de genel olarak tüm sınıf kademelerinde yaşanması muhtemel 

sınav kaygısını azaltmada etkili olup olmadığının araştırılması yararlı olacaktır. 
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KAMU YÖNETİMİ ETİĞİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN 

ÇALIŞANLARINA KARŞI ETİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

Ahmet YATKIN∗∗∗∗ 

ÖZ 

Kamu kurumlarında etik değerlere uygun kararlar alınmasında ve etik değerlerin 

geçerli olduğu bir çalışma ortamı oluşturulmasında yöneticilere büyük yükümlülükler 

düşmektedir. Yöneticiler dürüstlük, güven ve sorumluluk kavramlarının kurumda 

yerleşmesini sağlamak durumundadırlar. Kamu yöneticileri yanında çalışan personele ne 

kadar adil davranırsa, çalışan personelin de bu sayede yöneticiye olan güveni ve verilen emri 

yerine getirme isteği artacaktır. 

Yöneticilerin yöneticilik görevini yerine getirirken göstermiş oldukları yönetim 

anlayışları, çalışanların genel olarak işlerine ve kurumlarına karşı olan bakış açılarını da 

önemli ölçüde etkileyen bir faktördür. 

Bu çalışmada kavramsal çerçeveyi oluşturmak amacıyla öncelikle etik, kamu 

yönetimi, kamu yönetimi etiği ve üst düzey yönetici kavramlarına açıklık getirilmiştir. 

Çalışmanın öncelikli amacı üst düzey yöneticilerin etik sorumluluklar kapsamında; 

çalışma hayatına saygı gösterme, özgür konuşma hakkını sağlama, güvenli ve sağlıklı çalışma 

koşulları yaratma ve çalışma hayatının kalitesini yükseltme, özel hayatın gizliliği ilkesine 

saygılı olma, çalışanlar arasında ayrımcılık yapmama ve cinsel tacizden sakınma, kararlara 

katılma hakkını sağlama gibi bir takım etik yükümlülüklerden dolayı çalışanlara karşı sorumlu 

olduğunu ortaya koymaktır. 

Anahtar kelimeler: Etik, Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi Etiği, Yönetici Etiği 

                                                           
∗

 Doç, Dr.,  Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, ayatkin@firat.edu.tr 
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PUBLIC ADMINISTRATION ETHICS AND ETHICAL OBLIGATIONS OF SENIOR 

MANAGERSTOWARDS EMPLOYEES 

ABSTRACT 

Managers have crutial obligations in public institutions for making decisions 

appropriate to ethical values and constituting a workplace which ethical values are  valid. 

Managers have to provide the placement of the concepts such as honesty, trust and 

responsibility in the institution. When the manager behave fairly to the personell, in this way 

the trust of the personnel to the managers and desire to perform the orders are going to 

increase. 

The management perceptions of managers when performing their assignments are 

important factors effecting the general aspects of personnel to their jobs and their instutitons.    

In this study, for the purpose of constituting the conceptual framework, the concepts 

of ethics, public administration, public administration ethics and senior managers are 

clarified. 

The primary purpose of the study is to exhibit the responsibilities of senior managers 

to their personnel such as respect to work life, right of independent conversation, provideing 

safe and healthy work conditions and improving the quality of work life, respect to secrecy of 

private life, no discrimination against personnel and avoidance of sexual harassment, 

providing the right to involve in the decision, within the scope of ethical obligations. 

Key words: Ethics, Public Administration, Ethics in Public Administration, 

Administrative Ethics 

1. ETİK-KAMU YÖNETİMİ 

Etik sözcüğü, Yunanca “karakter” anlamına gelen “ethos” sözcüğünden türemiştir. 

Anlam olarak, toplumsal yaşamda insanlar arasındaki ilişkilerin temelini teşkil eden değerleri 

ve kuralları kapsamaktadır. TDK sözlüğünde Fransızca kökenli bir sözcük (éthique) olarak 

belirtilmiş, Arapça kökenli ahlak sözcüğü ile aynı anlamda kullanılmıştır. TDK sözlüğünde 

ahlak “Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları” 

olarak tanımlanmış, bir diğer anlamı da “iyi nitelikler, güzel huylar” olarak yer almıştır.  
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Etik, geçmiş ve bugüne ilişkin, doğru ve yanlış ölçülerinin anlatımıdır. İnsanların 

töresel ya da ahlâksal ilişkilerini, davranış biçimlerini ve görüşlerini araştıran bir felsefe 

dalıdır. 

Etiğin ilgi alanı, insanın bütün davranış ve eylemlerinin temelini araştırmasıdır. Etik 

davranışlarının temel konusu, insan eylemlerini ahlâki bakımdan değerli veya değersiz kılanın 

ne olduğudur (Aydın, 2001: 5). 

Etik genel olarak bakıldığında ahlâkla, dinle, inançla, gelenek ve göreneklerle, 

kültürle ve bazen de kanun ve düzenlemelerle bağlantısı kurulmaya çalışılan karmaşık bir 

kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda, ülkeler, toplumlar ve kültürler arasında 

farklılıklar bulunmaktadır. Bu durum, büyük ölçüde etiğin soyut bir kavram olması ve pek 

çok alanı kapsayan içeriğinden kaynaklanmaktadır (Aras, 2001: 24). 

Etiğin tanımı konusunda ortak bir ifade oluşturmak birçok bilim adamı için zor 

olmuştur. Günümüzde literatürde etiğe dair çeşitli tanımların yapıldığı görülmekte, bir grup 

görüş etiği; ‘bir bireyin izlemesi gereken ahlaki standartlar ve kurallar’ biçiminde ele alırken, 

daha sonra etik, ‘bireylerin doğru olarak nasıl davranacağını açıklayan ve tanımlayan ilkeler, 

değerler ve standartlar sistemi’ şeklinde ifade edilmiştir. 

Etik, insanlar için neyin doğru veya iyi olduğu, amaçlarının ne olması gerektiği ile 

ilgilidir. Genel olarak belirli bireysel ve toplumsal ahlâki deneyimlerin hayattaki değerleriyle 

ilgilidir (De George, 1986: 15). 

Etik kavramı çeşitli biçimlerde tanımlanmıştır. Etik, insanların kurduğu bireysel ve 

toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, kuralları doğru-yanlış veya iyi-kötü gibi 

ahlaki açıdan araştıran bir felsefe disiplinidir (Kırel, 2000: 2). Bir başka anlatımla etik 

toplumun bakış açısını da dikkate alarak bireylerin uygun olan veya uygun olmayan 

davranışlarını belirler (Aydın, 2001: 9). Solomon’ana göre ise, etik iyi insan olmanın ne 

olduğunu açıklayan, davranışlarımızı yöneten ve sınırlayan sosyal kurallar bütünüdür 

(Mendonca ve Kanungo, 2006: 12). 

Kamu yönetimi, bütün bir toplumun iç içe girmiş ve çoğu kere de birbirleriyle çelişen 

sorunları arasında işleyen bir idari mekanizmadır. Kamu yönetimi, akademik bir disiplin, bir 

faaliyet ve bir meslektir. Kamu yönetimi, disiplinler arası köprü görevini yapan ve böylece 

çeşitli disiplinlerden gerekli olan kısımları alan ve bunları kamusal sorunların çözümüne 
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uygulayan bir disiplindir. Kelime olarak “kamu”, Türkçe’ de, hep, bütün; bir ülkedeki halkın 

bütünü; halk, amme gibi anlamlara gelmektedir. “Kamu düzeni”, toplumun bütününü 

ilgilendiren düzeni; “kamu sektörü”, devlet eliyle yürütülen ekonomik faaliyetlerin bütününü; 

“kamu personeli”, devlet hizmetinde çalışan görevlileri, “kamu oyu”, belli bir konuda 

toplumun büyük bir kesimince benimsenen görüş, tavır ve inançların toplamını; “kamu tüzel 

kişileri”, kamu yararı amacına dönük insan ve mal topluluklarını; “kamu hukuku”, devletin 

kuruluş ve işleyişini, öteki devletlerle, kamu tüzel kişileri ve özel kişilerle olan ilişkilerini 

düzenleyen kuralların bütününü anlatmaktadır. 

Kamu yönetimi, devletin amaçlarım gerçekleştirecek biçimde örgütlenmiş insan gücü 

ve araç-gereçler ile bunların yönetimi demektir. Başka bir ifadeyle kamu yönetimi, kamu 

siyasalarının yürütülmesi için gerekli bireysel ve kümesel çabaların eşgüdümleşmesi olarak 

tanımlanabilir. Kamu yönetiminin temel işlevi, hükümetin günlük işlerini yürütmektir. Bu 

bakımdan kamu yönetimi, siyasal karar organlarına teknik destek sağlar ve bu siyasaları 

uygulayan örgütler bütününü kapsar (Ergun, 2000: 4). 

Kamu yönetimi, her türlü devlet görevlerini ve kamu gücünün örgütlenişini içeren bir 

deyimdir. Yasama, yargılama ve belirli ölçüde hükümet etmenin dışında kalan tüm kamusal 

kuruluşlar ve bunların işlevleri kamu yönetiminin uğraş alanıdır (Gözübüyük, Akıllıoğlu: 

1992, 2). 

Kamu yönetiminin amacı, yönetimi meydana getiren unsurların, statü, örgüt, işlev ve 

davranışlarını olduğu gibi tanımlamak ve açıklamaktır. Kamu yönetimi, önce, ulusal devlet 

yönetimi, yerel yönetimler, kamu iktisat teşebbüsleri ve benzeri yönetim örgütlerinin, yasal, 

teknik, sosyal, beşer ve siyasi bütün yönlerinin genel bir görüntüsünü ortaya koymakla işe 

başlar. Bu kamu yönetiminin tanımlayıcı ve betimleyici özelliğini meydana getirir. İkinci 

aşamada kamu yönetimi, yönetim örgütlerinin varlık nedenlerini açıklamak, geliştirilmesini 

sağlamak ve işleyişlerini iyileştirmek, örgütlerdeki çalışanların davranışlarındaki ortak 

noktaları belirlemek ve bu davranışların arkasındaki gerçek nedenleri araştırmak; somut 

olayları, sistemli görüş ve şemalar haline getirmekle ilgilenir. Bu da kamu yönetiminin teorik 

işlevini oluşturur (Eryılmaz; 2010, 8). 

Kamu yönetimi ile ilgili faaliyetlerin artması, karmaşık ve teknik bir nitelik 

göstermesi, bu kavramın çeşitli tanımlarını ortaya çıkarmaktadır. Bu tanımlar geniş bir olgu 
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olan kamu yönetiminin çeşitli görüntülerini yansıtmaktadır. Bu da kamu yönetiminin çok 

kapsamlı ve güçlü bir alan olduğunu göstermektedir. 

2. KAMU YÖNETİMİ ETİĞİ 

Kamu yönetimi etiği, kamu hizmetlerinin sunulmasında ve kamu kaynaklarının 

yönetiminde karşılaşılan etik ilişkileri inceler. Etik ilkeler kamu yararının gerçekleşmesinde 

oldukça önemlidirler. 

Kamu yönetiminde etik tartışmalarının kökeni ve yönetsel etiğin felsefi temelleri çok 

eski zamanlara kadar gitse de, tartışmaların 1970’lerden itibaren yoğunlaştığı 

gözlemlenmektedir. Kamu yönetiminde etik dışı davranışlar, uzun bir süre azgelişmiş ülkelere 

özgü olarak düşünülmüş ise de, gelişmiş Batı ülkelerinde 1970’lerde ortaya çıkan skandallar 

kamuoyunun dikkatini etik olgusuna çekmiş ve etik konusundaki tartışmaları alevlendirmiştir. 

Bu yıllardan itibaren kamu görevlilerinin etik davranması konusu birçok Batı ülkesinin 

gündemine girmiştir. “İyi” ve “etik” bir yönetimin kurulması için kamuoyundan artarak gelen 

baskılar karşısında, Batılı hükümetlerin, etik kurallar ve standartlar ile düzenleyici denetleyici 

kurumları oluşturma ve geliştirme çabası içine daha yoğun girdikleri görülmektedir. Kamu 

görevlileri, gerek toplumu ilgilendiren temel konularda, gerekse rutin işlerde çeşitli kararlar 

almak durumundadırlar. Kamu görevlilerinin kararlarında ve davranışlarında çeşitli faktörler 

etkili olmaktadır. Kamu görevlilerinden, içinde bulundukları örgütün amaçlarıyla uyumlu 

hareket etmeleri ve kamu yararına uygun kararlar almaları beklenmektedir. Bu beklenti 

içerisinde kamu görevlileri, birçok açmaz ve ikilemle karşı karşıya kalmaktadırlar. Kamu 

yönetimi etiği bu bağlamda, ikilemlerle karşı karşıya kalan kamu görevlilerine nasıl 

davranmaları gerektiği konusunda bir rehber olmaktadır. Bu bağlamda kamu etiği, kamu 

görevlileri için kabul edilebilir davranış kurallarını belirleyerek ve kamu görevlisi 

sorumluluğunun devamı için bireysel davranışlara getirilecek kısıtlamaları açıklar. Bu yönü 

ile kamu etiği; örgütlerdeki bireylerin ahlaki karar almalarını ve ahlaki kararların 

amaçlanmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla kamu etiği, kamu görevlilerini doğru ve yanlışı 

ayırt etme, verecekleri kararlarda doğru olanı tercih etmeye yönlendirme görevlerini 

üstlenmektedir (Gökçe, 2011: 48-49). 

Kamu yönetiminde etik kavramı, devletin idari alanında doğru davranış standartları 

ve ilkerine karşılık gelir (Chapman, 1993: 1-2). Kamu yönetiminde etik, kamu görevlilerinin 
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gündelik çalışmaları sırasında kullandıkları kamu gücüne set çeken kontrol ve denge 

noktalarının bütünüdür (OECD, 1996). 

Kamu yönetiminde etik, sadece devletin anayasal yapısının nasıl olması gerektiğiyle 

ya da kamu görevlilerinin yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için verdikleri 

hizmetin kalitesiyle ilgili değildir. Elbette kurumların kalitesi ve standartlarının kabul 

edilebilirliğine karar verebilmek için kurumsal yapıların unsurlarıyla ilgilenir; fakat daha 

genel olarak hükümetin ve idari teşkilatın kalitesini inceler. Dolayısıyla, idarenin bütün kurum 

ve kuruluşlarının profesyonel standartlarıyla ilgili çıkarımlar yapar (Chapman, 1993: 1). Bu 

çıkarımlar, bütün topluma yayılır. Nihayetinde, kamu hizmeti toplumun değer yargılarını 

yansıtan kamu görevlileri tarafından yerine getirilmektedir. Kamu yönetiminde etik, siyaset 

biliminin kapsamı içinde bulunan en önemli konulardan bir tanesidir (Cooper, 2000: 1-30). 

Dahası kamu yönetiminde etik, son yıllarda kamuoyunda en çok ilgi çeken ve en büyük 

tartışmaların yaşandığı alanlardan bir tanesi haline gelmiştir. Kamu yönetiminde etik 

alanındaki bu yaygın ilginin ortak noktası, kamu görevlileri arasında etik davranışı teşvik 

etmektir. Etik davranışın teşvik edilmesi, öncelikle kamu yönetiminde temel etik değerlerin 

belirlenmesi ve sistemleştirilmesini gerekli kılar. 

Kamu yönetiminde etik, kamu yararının ön planda olması ve devletin vatandaşlarına 

hizmet bakımından yükümlülüklerini kapsamaktadır. Devletin sorumluluğu vatandaşların 

tümüne karşı geçerli olduğu için görevlerini yapma konumunda olan kamu görevlileri, kamu 

gücüne ve kamu güvenliğine sahip olmalıdırlar. Müşteri ve vatandaş kavramları aynı anlamı 

ifade etmeyip bütün müşterileri vatandaş statüsünde görmekte ve demokratik ülkelerde belli 

haklar verilmektedir. Kamu yararı, kamu sektöründe çalışanlar için bir değer seti oluşturur 

bundan Ötürü kamu yöneticileri dürüstlük, adalet ve eşitlik gibi kavramlara işten daha fazla 

önem atfetmektedirler (Öztürk, 2003: 208-210). 

Kamu görevlilerinin istenilen davranışlara uymaması gibi durumlarda, yasalar 

çerçevesinde soruşturma, disiplin gibi yaptırımlara başvurulur. Temel etik değerler dizisi ve 

davranış kuralları gibi etik altyapısı genelde mevzuata dahil edilmiştir. Temel değerlerin ihlal 

edilmesi durumunda ise cezai yaptırımlar uygulanır. Örnek olarak, OECD ülkelerinde, kamu 

görevlilerinin etkin karıştıkları yolsuzluk gibi durumlarda ceza kanunları uygulanmaktadır. 

Ayrıca, doğrudan veya dolaylı olarak karışılan yolsuzluklar da ceza kanunlarına girmektedir. 
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Karar vermede tarafsızlık kamuoyunun güvenine sahip olmak Kamu Yönetiminin en temel 

değerlerinden biri haline gelmiştir (OECD, 2000). 

Kamu yönetiminde etik dışı faaliyetler, hukuk sistemine ve devlete olan güveni 

azaltmaktadır. Böyle bir durumda, bireylerin, kuralları çiğneme eğilimleri güçlenmektedir. 

Kamu yönetiminde etiğin en önemli özelliklerinden birisi, sosyal sorumluluk 

bilincini içermesidir. Bu durumda, topluma karşı sorumluluk gerekir. Kamu görevlileri, 

topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde görevlerini gerçekleştirirler. Kamu kesiminde 

çalışan bürokrat ve memurlar, gerek toplumu ilgilendiren temel konularda, gerekse rutin 

işlerde çeşitli kararlar almak durumundadırlar. Kamu görevlilerinin kararlarında ve 

davranışlarında çeşitli faktörler etkili olmaktadır. Kamu görevlilerinden, içinde bulundukları 

örgütün amaçlarıyla uyumlu hareket etmeleri ve kamu yararına uygun kararlar almaları 

beklenmektedir, bu kararlarda etik bilincinin devlet yönetiminde var olması, bir siyasal 

sistemin iyi işleyişinin de göstergesidir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik, sosyal 

ve siyasi sitemlerinin gelişmesini sağlamak için etik standartların yerleşmiş olması gerekir. 

Kamu yönetiminde etik dışı faaliyetler, ülkenin kalkınmasına da olumsuz etkilerde 

bulunacaktır. Kamu yönetiminin görevlerini verimli olarak yapabilmesi için, etik davranış 

ilkelerine bağlılık gerekir. Etik dışı faaliyetlerin yaygın olduğu bir bürokraside, kalkınma 

engellenebilir (Robinson, 1998: 1-15). Bürokrasinin etkisizliği ve verimsizliği, kamu 

görevlilerinin motivasyonlarını azaltır, kamu hizmetinin kalitesini düşürür. Kamu hizmeti 

yeterince kaliteli değilse, ülkede siyasal sistem aksamaya başlar ve kamu yararının sağlanması 

da tehlikeye girer. 

Kamu yönetimi etiği, kamu hizmetlerinin sunulmasında ve kamu kaynaklarının 

yönetiminde karşılaşılan etik ilişkileri inceler. Etik ilkeler kamu yararının gerçekleşmesinde 

oldukça önemlidirler. 

Kamusal hizmetlerin toplumda eşit olarak sunulması, kamusal kaynakların yalnızca 

bir kısım kişilerin tasarrufunda bulunmaması için kamu yönetimi etiği ayrı bir öneme sahiptir. 

Ast-üst ilişkileri, eşitler arası ilişkiler, siyasetçilerle ilişkiler ve toplumla olan ilişkiler ayrı ayrı 

kamu yönetimi etiğinin öne çıktığı alanlardır. 
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Etiğin önem kazanmasının temelinde, yönetimin daha etkili işleyebilmesi nedeniyle 

gerekli standartların belirlenmesinin yanında kamu hizmetleriyle ilgili görülen rüşvet ve 

yolsuzlukların da büyük etkisi olmuştur. 

Kamu çalışanları, gündelik çalışmaları sırasında kamu kaynaklarının yönetilmesi, 

vatandaşlarla ilişkiler ve politika oluşturma işlevleri gibi bazı durumlarda takdir yetkisi 

kullanırlar. Etik, bu kamu gücünün keyfi şekilde kullanımına set oluşturur. Devlete ve onun 

kurumlarına karşı güven sağlamanın ve bunu korumanın en önemli unsurudur. 

Bürokratlar, bürokrasi sisteminin veya yönetiminin içinde bulunan bireylerdir. 

Bürokratların temel görevi, atanmış oldukları kamu görevlerinde dürüstlük, tarafsızlık ve 

güvenirlik içinde, kamusal yararı göz ardı etmeden, halka ve halkın seçmiş olduğu 

siyasetçilere hizmette bulunmaktır. Ancak bu pek çok kez böyle olmamaktadır. Kamu 

yönetimi, kamu hizmetlerinin; açıklık, şeffaflık, hesap verebilirlik, tarafsızlık, dürüstlük ve 

süreklilik ilkeleri doğrultusunda çalıştıkça etkili ve verimli olabilir. 

3. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÇALIŞANLARINA KARŞI ETİK 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Siyasal sistem tarafından alınan kararların uygulanmasında devreye giren yönetim 

makinesinin hangi kademesinden itibaren üst yönetimin başladığı, üst düzey, üst kademe, 

yüksek ve tepe yöneticisi gibi çeşitli şekillerde adlandırılan yöneticilerin diğer yöneticilerden 

nasıl ayrılacağı konusu üzerinde tam anlamıyla anlaşılmış bir konu değildir. Ülkemizde 

bugüne kadar çıkarılan yasalarda da bu husus açıklığa kavuşturulmamıştır. Yönetim kadroları 

içinde yer alan bazı görevlilerin diğerlerinden farklı işlevlerinin olması, literatür de bu konuda 

çeşitli açıklama ve tanımlamalar yapılması sonucunu doğurmuştur. 

Üst düzey yönetici, “kurumların uzun vadeli planlarının ve yıllık programlarının 

hazırlanmasından, kaynakların düzenlenmesinden ve sağlanmasından, çabaların ortak 

amaçlara yöneltilmesinden ve koordine edilmesinden, planlarla uygulamaları karşılaştırarak 

gerekli düzeltme tedbirleri alınmasından, teşkilat ve metotların değişen ihtiyaç ve şartlara 

uygun olarak geliştirilmesinden sorumlu olan yönetici” dir (Sürgit, 1970: 17). 

Üst düzey yöneticiler, birkaç departmanı yürüten, fonksiyonel olmayan koordine 

edici rolüne sahip, strateji belirleme konumunda olan yöneticilerdir (Alsbury, 1996: 14).  Bu 

tanımlamada, üst düzey yöneticinin uygulayanları yönlendiren ve aralarında gerekli uyumu 
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sağlayan yönü vurgulanmaktadır. Üst düzey yöneticiler, kendi düzeylerine koşut olarak daha 

geniş kapsamlı kararlarla ilgilenir, denetimleri altındaki kuruluşsal yapının eşgüdümüne daha 

çok önem verirler (Cem, 1976: 21). Karar vermeye etkilidir, kendisi de alt kademeden ve 

diğer kurumlardan etkilenir. 

Üst kademe yönetici “bir nev’i misyona sahip, başkalarına takip edecek yön 

gösteren, strateji belirleyen, en üst kademelerdeki işleri ifade eden kişi; (executive) 

yöneticinin (manager) üzerindeki yöneticiyi, (chief executive officer -CEO) kuruluşun aktif 

olarak yönetiminde bulunan en üst kademe yöneticiyi ifade eder.” Yönetici (manager) 

denildiğinde “fiilen işi yöneten, bir çeşit elleri işin üzerinde olan, iş yapan kişileri direkt 

olarak kontrol eden yöneticiler” anlatılmaktadır (Peker, 1995: 26). 

Konumuzu oluşturan “üst düzey yöneticiler” açısından bakıldığında; yönetim ve 

siyaset etkileşiminin en üst seviyeye çıktığı görülmektedir. Çünkü üst düzey yöneticiler, 

kendisi bir siyaset adamı olan ve aynı zamanda yönetim biriminin başında yer alan “bakan”a 

en yakın yönetici durumundadırlar. Yasama organı tarafından alınan kararların uygulanması, 

bakanlar ve üst düzey yöneticilerden başlamak üzere tüm personel tarafından sağlanmakta, 

uygulamalar ve yeni ortaya çıkan gereklilikler doğrultusunda bu kez ters yönde bir etki ile üst 

düzey yöneticilerden bakana, oradan da karar organlarına giden etkiler doğrultusunda da yeni 

kararlar alınmaktadır. Üst düzey yöneticiler, yönetim ve siyaset ilişki ve etkileşiminin 

gerçekleştiği köprüler konumundadırlar. Ancak bu durum onların, siyasal kişiler olmasını 

gerektirmez. Siyasal kişi olmak, bir siyasal parti ile doğrudan ilişki kurmak, o partinin ilke ve 

programları doğrultusunda çalışmaya karar vermekle mümkündür. Bunlar, demokratik 

yönetimlerde seçilerek, yasama organlarını ve oradan da yönetimin tepe organı olan hükümeti 

(kabine, bakanlar kurulu) oluşturabilir, ancak yönettikleri bu kurumların üst düzey yöneticileri 

olamazlar. Planlama, örgütleme, karar verme, uygulama, eşgüdüm ve denetleme gibi görevleri 

yerine getirebilmek için, yöneticilik makamlarına gelmek belirtilen bu konularda eğitim almış 

olmak, deneyim sahibi olmak, konunun uzmanı olmak gibi koşulları gerektirmektedir. 

Her kurumda, yönetimin yukarıda sayılan çeşitli işlevlerini yerine getiren birimler ve 

bunların başında da kendi yöneticileri bulunmaktadır. Alt kademelere indikçe daha ayrıntılı 

işlemlerin, farklı uzmanlık alanlarında, farklı meslek sahibi görevlilerce yerine getirilmekte 

olduğu görülmektedir. Planlama birimleri plancıları, denetleme birimleri denetçileri, 

çalıştırmakta ve görevlerini yerine getirmektedirler. Bir merkezden alınan kararların tepeden 
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tabana doğru yayılarak uygulaması böyle bir örgüt yapısıyla gerçekleştirilmektedir. Karar 

alıcılarının yönetimle buluştuğu yer olan “bakan”a en yakın konumda olan, bakanlığın hizmet 

birimlerinin başında yer alan yöneticiler ile onların da işbirliği ve eşgüdümünü sağlayan daha 

üst kurumdaki yöneticiler “üst düzey yöneticileri” oluşturmaktadır. 

Bu çerçevede üst düzey yönetici, yöneticilik eğitimi almış, kurum içinde veya 

dışında çeşitli yönetim görevlerinde bulunarak deneyim kazanmış, yönetimin planlama, 

örgütleme, karar verme, personel alma, yönlendirme, uygulama, denetleme ve eşgüdüm 

sağlama işlevlerini yerine getirebilecek niteliklere sahip ve yeterli olması gereken kişidir.  

Kamu yönetiminde yapılacak her türlü yeniden yapılanma ve düzenlemenin 

uygulayıcısı bürokrasi olmaktadır. Bürokrasi içinde ise kilit rolü üst düzey yöneticiler 

üstlenmektedir. Bürokrasinin hazırlayacağı analiz, değerlendirme ve politika önerileri 

yapılacak her türlü reformun yönü konusunda çok önemli bir rol oynamaktadır. Uygulama 

aşamasında da bakanlıkların üstlendikleri kritik rolleri yerine getirebilmeleri büyük ölçüde üst 

düzey yöneticilere bağlıdır. Ayrıca kamuoyunun ve politikacıların reforma ilgisinin olmadığı 

ya da azaldığı dönemlerde reformun devamlılığını sağlamak büyük ölçüde bürokrasiye 

düşmektedir (Yılmaz, 2001). 

Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişki temel olarak, çalışan kişinin o işletmede 

çalışmaya başlamasıyla oluşmaktadır. Hatta işe girmeden önce karşılıklı sorumlulukların 

başladığını söylemek mümkündür. Kişiler, bir işletmede çalışmaya başlamadan önce ücret ve 

çalışma koşullarını düzenleyen bir yazılı iş sözleşmesi hazırlamaktadırlar. Bu sözleşme 

çalışan kişi, yeteneği elverdiğinde belirli ücret karşılığında işletmeye hizmet etme görevini 

üstlenmiş biri gibi görülmektedir. Bu sözleşmede karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenleyen 

hükümler bulunmaktadır. Fakat tek başına sözleşme yeterli değildir. Çalışanlar ve yöneticiler 

arasında yazılı olan bu sözleşme dışında yazılı olmayan bir karşılıklı anlaşma bulunmaktadır. 

Diğer bir deyişle, ekonomik bir işletmede, işletme ve birey arasındaki ilişkileri belirleyen 

sözcüklere dökülmemiş bir anlaşma söz konusudur. Tarafların birbirlerine karşı birtakım etik 

sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar yazılı olabileceği gibi yazısız da olabilmektedir 

(Tambay, 2006: 35). 

Etik konusu ile ilgilenenlerin amacı, bireylerin işletmedeki etik değerlerini 

yükseltmektir. Bu amaçla, hem tek tek bireylerin etik değerlerin hem de o işletmenin 

değerlerinin bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Bir işletmede oluşturulan etik 
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değerler aracılığı ile bireyler de etik değerlerle donatılmış olmalıdır. Yöneticiler grubun bir 

parçası olarak, etik değerlere sahip olmalıdırlar (Başarır, 2006: 35). 

Yöneticinin davranışları ve izlediği stratejiler, çalışanlar tarafından etik açıdan doğru 

bir biçimde algılandığı zaman anlamlı olur. Kurumda etik bir iklimin oluşturulabilmesi için 

yöneticilerin etik davranış sergilemesi ve kurum çalışanlarına etik açıdan iyi bir örnek olması 

gereklidir. Yöneticinin temel rolü, ahlaki konu ve sorunlara ilişkin farkındalığı artırmak, 

ahlaki açıdan doğru ve yanlışları göstermek ve çalışanlara birbirleriyle çatışma halinde 

bulunan değerleri analiz etme konusunda yardımcı olmaktır.  

Kamu yönetiminde etik, bir durum değil bir faaliyettir. Etik davranışın 

desteklenmesi, yalnızca uyulması gereken kuralların listesinin ya da ulaşılması gereken bir 

statünün belirlenmesi değildir. Devletin işleyişinin temelinde olan ve hep devam eden bir 

yönetim sürecidir; yönetimin başarısında ve evriminde oldukça önemlidir (TÜSİAD, 2003: 

21-22). Bu balgamda üst düzey kamu yöneticilerinin çalışanlarına karşı etik yükümlülükleri 

bulunmaktadır. Bu ilkeler (Şimşek, 1999: 70-82, Tuğcu, www.peryon.org.tr) ; 

� Çalışma hakkına saygı gösterme sorumluluğu, 

� Adil ücret ödeme sorumluluğu, 

� Çalışanların özgür konuşma hakkını sağlama sorumluluğu, 

� İşçilerin dernek (sendika) kurma ve grev yapma hakkına engel olmama 

sorumluluğu, 

� Özel hayatın gizliliği hakkına saygılı olma sorumluluğu, 

� Güvenli ve sağlıklı koşullar yaratma ve çalışma hayatının kalitesini yükseltme 

sorumluluğu, 

� Çalışanlar arasında ayırımcılık yapmama ve cinsel tacizden sakınma 

sorumluluğu, 

� Çalışanların kararlara katılma hakkını sağlama sorumluluğu gibi etik ilkelerle 

yönetici çalışanlarının yanında olmalıdır. 

Yöneticiler kurum çalışanlarına karşı yukarıdaki etik değerlere uygun bir yönetim 

anlayışı gösterdikleri takdirde; kurumun etik bir kurum olduğu ve kurumda etiksel ilkelere 

uygun bir yönetim anlayışının hakim olduğu söylenebilmektedir. Yöneticilerin etiksel 

sorumlulukları sadece istihdam boyunca değil, istihdam öncesi ve sonrası dönemi de 
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kapsayacak şekilde genişletilmektedir. Günümüzde hem çalışanlar hem de yöneticiler bir 

takım etik değerler ile donatılmadıkça, kurumların başarılı olması mümkün gözükmemektedir. 

Yöneticilerin adil bir iş ortamı yaratması, şeffaf, dürüst, güvenilir olması ve çalışan 

personeline ilgi göstermesi çalışanlar tarafından örnek alınan uygun bir rol modeli olmasını 

sağlamaktadır. Çalışanların yöneticinin etik prensiplere dayalı olarak ahlaki kurallar 

çerçevesinde doğru ve dürüst kararlar vermesine ilişkin beklentileri söz konusudur. 

Yöneticilerin etik davranışları ahlaki kurallara dayanır. Bu tarz yöneticiler, çalışan 

personelin haklarına saygı duyarlar ve onlara dürüst davranırlar. Etik yöneticiler, işlem 

adaletinin kapsamını genişletmek için çalışanların karar verme sürecine katılımını sağlar ve 

onlara kendi işlerinde özerklik tanıyarak tecrübelerini artırma şansı tanırlar. Bu tür katılımcı 

uygulamalar, çalışanların potansiyellerini ortaya koymaları ve kendilerini geliştirmeleri 

açısından önemlidir. Çalışanların yöneticiye duydukları güven, onların örgüt kurallarına ve 

prosedürlerine uymalarına ve örgütsel değişimin gerçekleşmesine yardımcı olacak, 

performanslarını doğrudan etkileyecektir (Arslantaş, Dursun, 2008: 113-114). 

Yöneticinin yönetim hakkına, kurumun düzeni ve çalışan personelin kurumdaki 

davranışları hakkında kurallar koyabilme yetkisi de dâhildir. İşveren yönetim hakkını; İş Yasaları, 

Toplu iş sözleşmeleri veya hizmet sözleşmeleriyle sınırlandığı alanlar dışında ve çalışma 

amacıyla sınırlı olmak kaydıyla her şekilde kullanabilir. Özetle yöneticinin yönetim hakkının 

içeriği, yasa ve sözleşmelerle düzenlenebilir, genişletilebilir veya daraltılabilir. Gerçekten yönetici 

yönetim hakkını kullanırken; yasaların emredici hükümlerine, dürüstlük kuralına, çalışan 

personeli gözetme borcu yanında, personelin kişiliğinin ve kişilik haklarının korunması gibi ilke 

ve kurallara da uymak zorundadır. Kişi hak ve özgürlükleri olarak adlandırılan klasik hak ve 

özgürlükler iş hukukunda belirli bir etki alanına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 2. 

maddesinde, Devletin; “insan haklarına saygılı sosyal bir hukuk devleti” olduğu belirtilerek, 

Türk iş hukukunun biçimlendiği anayasal temel gösterilmiştir. Klasik kişi hak ve özgürlükleri ile 

sosyal hakların, insan hakları bütünü içinde ele alındığı gözden uzak tutulmadığında da; Türk iş 

hukukunu biçimlendiren anayasal düzenin, insan haklarına dayalı sosyal hukuk devleti anlayışıyla 

çevrili olduğu söylenmek gerekir (Balkır, www.etiksempozyumu.sakarya.edu.tr). 

Anayasa hükümleri, devletin temel kurumları yanında kişileri de bağladığından (m. 11), 

yönetim hakkı anayasada yer alan ilke ve kurallara aykırı biçimde kullanılamaz. Anayasanın, 
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özellikle eşitlik (m. 10), kişi dokunulmazlığı (m. 12, 17 vd.), özel yaşamın gizliliği (m. 20), 

düşünce özgürlüğü (m. 24-26) gibi ilkeleri yöneticinin yönetim hakkını sınırlar. Çalışma 

yaşamında çalışan personelin etik değerlerinin korunması kişi hak ve özgürlüklerinin korunması 

temelinde anayasal koruma altındadır. Bir kimsenin yaşadığı toplum içinde sahip bulunduğu veya 

bulunur göründüğü ahlaksal nitelikleri insanlık onuru kavramı ile açıklanmaktadır. İnsana, bu 

niteliklerinin sağladığı saygınlığın; başkalarınca zedelenmemesi, etiğin en önemli değer 

kurallarından biridir. 

İnsanlık onuru, kişilik hakları arasında yer almakta ve başta Anayasa olmak üzere 

hukukça korunmaktadır. Bu bakımdan herkes gibi yönetici de çalışan personelin kişilik haklarını 

korumak gözetmek zorundadır. Yöneticinin, çalışan personeline; onların saygınlığına gölge 

düşürecek, onları küçültecek, diğer bir deyişle; insanlık onuruna aykırı sayılacak, talimatlarının 

hiç bir geçerliği yoktur. 

Çalışan personel yöneticilerini desteklerken yöneticinin adalet yargılamalarına 

önemli bir biçimde dikkat ederler. Dolayısıyla, yöneticinin adaleti sağlamaya yönelik 

faaliyetleri önemli bir kriter olarak gözükmektedir. Yöneticiler, verdikleri kararların çalışanlar 

tarafından adil olarak algılandığı bir iş ortamı yaratmalıdırlar. Yöneticinin adaleti sağlamaya 

yönelik davranışları, onun etik olarak algılanmasına önemli katkı yapmaktadır. Yönetici adil, 

düşünceli ve güvenilir olduğunda çalışanlar, yöneticinin aldığı kararlara karşı daha olumlu bir 

tavır sergilemektedirler. Çalışanların bu olumlu tavrı, işlerinde ekstra çaba göstermelerini 

sağlayacaktır. Örgütsel vatandaşlık davranışları ve ekstra rol davranışları yöneticiye duyulan 

güven ve yöneticinin adil davranması ile ilgilidir. Yöneticilerin çalışanlarla ilişkilerinde tutarlı 

ve dürüst olmaları, onlara ilgi göstermeleri, doğru ve açık iletişim kurmaları ve kararları 

onlarla tartışmaları yöneticiye olan güven düzeyini yükseltmektedir. Yöneticiler kurum içinde 

çalışanların bilmesi gereken gerekli bilgileri zamanında çalışanları ile paylaşmalıdır. 

Çalışanlar örgütsel karar ve uygulamalarla ilgili bilgilere ulaşamadıklarını hissettikleri zaman, 

bilginin kendilerinden saklandığından şüphelenmekte dolayısıyla, yöneticiye duyulan güven 

zarar görmektedir. Örgütte sağlanan etkileşim adaleti düzeyi yüksek ise çalışanlar birey olarak 

kendilerine saygı duyulduğunu ve örgüt amaçlarını gerçekleştirmede önemli katkılar 

sağlayabildiklerini hissedeceklerdir (Arslantaş ve Dursun, 2008: 115-116). 

Yöneticiler güçlü örgütlerin oluşturulmasında en önemli görevi yüklenen kişilerdir. 

Bir taraftan örgütü temsil etmek diğer taraftan örnek olmak yöneticinin görevidir. Çalışanlar 
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genellikle değer ve davranışlar noktasında yöneticileri örnek alırlar. Dolayısıyla bir yönetici 

öncelikle örnek alındığının farkına varmalı daha sonra iş ve kurum ahlâkına uygun düşen 

davranışları sergilemelidir. Yönetimde etik davranışların benimsenmesi için gerekli ilk şart 

işinin ehli olan ve gerekli liyakati taşıyan yöneticilerin yönetime getirilmesidir. Yönetimde 

ehliyet sahibi olmayan ve gerekli liyakati taşımayan şahısların yönetime gelmeleri veya 

getirilmeleri durumunda adil kararlar alınamayacak, yeterli ve gerekli verimlilik elde 

edilemeyecektir (Yüce, http://www.universite-toplum.org ). 

Gerçekten yöneticinin, personelinin çalışma zamanı içindeki davranışlarını 

düzenlemeye yönelik talimatlarının etik sınırlar içinde kalması, kişi dokunulmazlığı ilkesine ve 

dolayısıyla kişilik haklarıyla etik değerlerine haksız bir saldırı niteliği taşımaması gerekir. 

SONUÇ 

Yöneticilerin çalışanlarını etkileyebilmesi için, dürüst ve etiksel davranışlar 

göstermesi gerekmektedir. Etik olmayan davranışlar sergileyen yöneticiler çalışanlarını 

etkileyemeyecek ya da vizyonlarını onlara benimsetemeyeceklerdir. Hatta böyle durumlarda 

çalışanlar, yöneticinin öne sürdüğü vizyonun kendilerine, kuruma ve topluma ne getireceğini 

bilemeyecekler ve bunu şüphe ile karşılayabileceklerdir (Bolat, http://w3.balikesir.edu.tr ). 

Dolayısıyla yöneticinin aynı zamanda etiksel davranışları da benimsemesi 

gerekmektedir. Yöneticinin çalışanlar üzerinde tam bir denetiminin ve saygınlığının 

olabilmesi için yönetici çalışanlarına karşı etik yükümlülüklerini yerine getirmelidir. 

Yönetici çalışanların kişilik onurunu ve yasalarca belirlenmiş tüm haklarını korumayı 

temel prensip olarak benimser ve çalışanları arasında ayrımcılık yapmaz, her konuda adalet ve 

hakkaniyet ilkesine bağlı kalıp, çalışanlarının özel hayatın gizliliğine önem verir ise kurumda 

daha kaliteli, güvenilir ve sağlıklı çalışma koşulları yaratılır ve kurum içinde çalışanların 

verimli bir şekilde etik değerlere bağlı olarak çalışmaları sağlanmış olur. 

Yöneticiler, çalışanlara işin her aşamasında karar verme yetkisi tanırlar. Bu tarz 

yöneticiler, çalışanlara değer vererek ve onlara özerklik tanıyarak kendi başlarına seçim yapma 

şansı tanımaktadırlar. Yöneticiler, çalışanlara kendi işindeki ve örgüt genelindeki etkilerini 

anlamaları için karar verme sürecine ve iş dizaynına katılma gibi fırsatlar sağlarlar. Aynı 

zamanda çalışanları işlerini tek başlarına yürütmeleri için desteklerler. Bu durum, çalışanların 

motivasyonunu artırarak tek başlarına işlerine katkı yapabilmelerine olanak sağlar. 
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Çalışma yaşamında ve iş hukukunda; yasal mevzuat, iş yasaları, toplu iş sözleşmeleri ve 

iş akitleriyle birlikte; iş hukuku kaynaklarının tamamı bile dikkate alınsa, iş ilişkisinin niteliği 

gereği, çalışma yaşamında ortaya çıkabilecek her türlü soruna hukuk yoluyla çözüm getirmek 

mümkün değildir. Çalışma ilişkileri ve çalışma koşulları; çalışan ile yönetici arasında, 

çoğunlukla; işin yapımı sırasında belirlenirken, kurum uygulamaları şeklinde somutlaşır. Bu 

süreç içinde; yönetici çalışanlarına emir ve talimat verir ve yönetim hakkını kullanırken, etik 

kurallara özen göstermek zorundadır. 

Yönetici; yönetim hakkının üstünlüğünden doğan yetkilerini; hakim durumunu kötüye 

kullanmadan, bir yandan işçiyi koruma ve eşit işlem yapma yükümlülüğünü gözetecek şekilde ve 

öte yandan da çalışanlarının etik değerlerini koruyarak kullanacaktır. Yönetici değişen dış 

çevresel-örgütsel koşul ve sorunlarla etiksel boyutta başa çıkabilmek için, vizyoner, stratejist, 

girişimci, kaynak dağıtıcı, müzakere edici, motive edici, ilham verici, politika yapıcı, yol 

gösterici ve baş destekçi rollerini üstlenmesi gerekir. Yönetici bu rolleri üstlenirken de çalışan 

personeline karşı etik yükümlülüklerinden taviz vermemelidir. 
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KIRGIZ HALK OYUNLARI ve GİYSİLERİ∗∗∗∗ 

 
Yrd. Doç. Dr. Kürşad GÜLBEYAZ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

ÖZ 
 Kırgız Cumhuriyeti Orta Asya’da, Türk boyları’nın bir arada yaşadığı, karasal iklimin 
hüküm sürdüğü bir ülkedir. Kırgızistan’da Türk boylarının birçoğu yaşamaktadır. Ülkede 
Kırgız danslarının haricinde diğer Türk boyları kendi oyunlarını oynamakta, kendi giysilerini 
giymektedirler. Bu durum birbirlerini etkilemiş ve değişikliğe de sebep olmuştur.  

Kırgız folkloru genel olarak kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılır. Kuzeyde Kazak 
Türkleri, güneyde ise Özbek Türkleri daha yoğun olarak yaşamaktadır. Bu sebepten dolayı 
kuzey Kazak kültüründen, güney ise Özbek kültüründen etkilenmiştir.  

Kırgız dansları kendi içinde otantik ve günümüz dansları olmak üzere iki grupta 
toplanır. Otantik danslar belli bir yaş üzerinde olanlar tarafından oynanırken günümüz 
dansları gençler tarafından oynanır. Otantik dansları kız – erkek karışık oynarken günümüz 
danslarını sadece kızlar oynar. 

Günümüz dansları otantik değildir. Hareketler otantik, kompozisyon ise hocaya göre 
değişmektedir. Hoca istediği kompozisyon ve düzenlemeyi yapar. 

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Kırgız dansları, Kırgız milli oyunları, dans, folklor, 
Türk halk oyunları. 
                                       KIRGHIZ FOLK DANCES AND DRESSES  
ABSTRACT  
          Kyrgyz Republic is in Central Asia where continental climates reigns and Turkish clans 
live together. Many Turkish clans live in Kyrgyzstan. In the country except of Kyrgyz dances 
other Turkish clans play their games and wear their clothes. This situation has led to the 
influenced and changed each other.  
          In general Kyrgyz folklore is divided into north and south. Intensely Kazakh Turks live 
in north and Uzbek Turks live in the south. For this reason north is influenced by Kazakh 
culture and south is influenced by Uzbek culture.  
          Kyrgyz dances include two groups as authentic and contemporary dances. Authentic 
dances are played by older people who have a certain age and contemporary dances are 
played by young. Both girls and boys play authentic dances but only girls play contemporary 
dances.  
          Nowadays dances are not authentic dances. Plays are authentic but composition varies 
according to the teacher. Teacher can make composition and arrangement what he wants.  

Key Words: Kyrgyzstan, Kyrgyz dances, the Kyrgyz national games, dance, folk, 
dance, Turkish folk dances.  

 

                                                 
∗ 29 Nisan – 03 Mayıs 2008 tarihinde CID (International Dance Council) İstanbul 2. Uluslararası Dünya Dans 
Kongresinde sunulan bildirinin genişletilmiş halidir. 
∗∗ Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü ve Türk Halk Oyunları Bölüm Başkanı, 
kursadgulbeyaz@hotmail.com 
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Amaç: Türkiye’de Türk halk oyunları denildiğinde Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında 
oynanan halk oyunları anlaşılmaktadır. Ülkemizde çok sayıda devlet, belediye veya özel 
konservatuarlar, dernekler, müzik bölümleri, halk oyunları bölümleri vardır. Bu 
konservatuvarlarda yer alan ve lisans eğitimi veren “Türk Halk Oyunları” bölümlerinde 
verilen eğitim repertuvarı da Türkiye Cumhuriyeti sınırları ile sınırlıdır. Ancak bir kısmında 
maalesef Azeri Türkleri ve kısmen Balkan Türklerinin dansları ve müzikleri öğretilmekte, 
diğer Türk boy ve soylarının gerek dansları gerek müzikleri öğretilmemektedir. Bunun sebebi 
ise bu dans ve müziklerin bilinmemesidir. Bu şekilde verilen eğitimlerde de bunlar eksiklik 
olarak göze çarpmaktadır. Bu çalışmada amacım bu eksikliğe dikkat çekmek, genel olarak da 
olsa Özbek Türklerine ait dans ve kıyafetleri tanıtmak, bilgi vermek bu eksikliğe dikkat 
çekmektir. Bu sayede bu eksikliğin giderilmesine bir katkı sunabilmektir. 

Kapsam ve Sınırlılık: Çalışma tamamen Kırgız dansları, dans giyimleri ve motifleri 
ile sınırlıdır. Araştırma bizzat tarafımdan, Kırgızistan’da yapılmıştır. 

Yöntem: Çalışma literatür taraması, alan araştırması, derleme yöntemi ile birebir 
görüşme tekniği kullanılarak yapılmıştır. Kaynak kişiler Kırgız olup, profesyonel dans veya 
bale eğitimi almış, devlet sanatçılığı yapan, dans eden, dans öğreten eğitmenler, kostüm yapan 
kişiler ve araştırmacılardan oluşmaktadır. Bu açıdan elde edilen bulgular doğru ve 
gerçekçidir. 

 

Giriş 

Kırgız Cumhuriyeti Orta Asya’da bulunmakta, doğusunda Çin Halk Cumhuriyeti, 
batısında Özbekistan Cumhuriyeti, kuzeyinde Kazakistan Cumhuriyeti ve güneyinde ise 
Tacikistan Cumhuriyeti vardır. Yüz ölçümü 198.500 km² ve nüfusu ise yaklaşık 6.000.000 
civarında, karasal iklimin hüküm sürdüğü bir ülkedir. Önemli şehirleri Calababat, Karagöl, 
Talas, Narın, Oş, Bişkek ve Issıkgöl’dür. Kırgızistan 7 oblasttan (bölgeden) oluşmaktadır. 
Bunlar Calalabat, Çüy, Oş, Narın, Batken, Issık Göl, Talas bölgeleridir. Önemli nehirleri, 
Narın, Talas, Kızılsu, Kurşab nehirleridir. Bunun yanı sıra Kırgızistan adeta bir göller 
ülkesidir ve üç bine yakın göl bulunmaktadır. Dünyanın ikinci en büyük krater gölü Issıkgöl 
buradadır. 

Kırgızistan’da Kırgız Türklerinden başka Türkiye Türkleri, Özbek Türkleri, Tatar 
Türkleri, Kazak Türkleri, Uygur Türkleri, Yerli (Oğuz) Türkler, Afganistan Türkleri, İran 
Türkleri, Azeri Türkleri, Suriye Türkleri, Hakas Türkleri, Yakut Türkleri, Çuaş Türkleri gibi 
Türk soyları yaşamaktadır. Türklerin yanı sıra ülkede Ruslar, Çinliler, Koreliler, Almanlar, 
Pakistanlılar, Hindistanlılar ve Amerikalılar gibi başka milletten insanlar da azımsanmayacak 
kadar yaşamaktadırlar. 

Bu çok ulusluluk ve urugluk∗∗ Kırgızların kültürlerinin tüm unsurlarını doğal olarak 
etkilemiştir. Yüzyıllar boyunca gerek Türk boyları gerekse diğer milletler kendi aralarında kız 
alıp vermiş ve iç içe yaşamışlardır. Bu süreç içerisinde Türk boyları arasında kültür değişmesi 
olmuş ama hiç birinde kültürel yozlaşma ya da kültür asimilasyonu olmamıştır. 

Kırgızlar örf, adet, gelenek ve göreneklerine günümüzde de olabildiğince bağlıdırlar. 
Bunun en büyük iki kanıtı vardır. Birinci kanıtı dildir. 300 yıldan fazla Rus (Çarlık ve 

                                                 
∗∗ Urug: Boy. Türk uruglarına Kırgız Türkleri, Özbek Türkleri, Kazak Türkleri, Oğuz Türkleri, Tatar Türkleri, 
Uygur Türkleri gibi Türk boylarını verebiliriz. 
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S.S.C.B. dönemleri) hâkimiyetinde yaşamalarına rağmen gerek ülke gerekse bölge kendi 
dillerine sahip çıkmışlar ve unutmamışlardır. Kırgız Cumhuriyeti ve bölgedeki diğer Türk 
devletleri bağımsızlıklarına kavuşalı henüz 17 yıl olmuştur. Ülkede ikinci resmi dil 
konumunda bulunan Rusça yeni yetişen nesil tarafından bilmemekte, Kırgız Türkçesi, Özbek 
Türkçesi, Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesini rahatlıkla konuşabilmektedirler.  

İkinci kanıt ise Kırgız Türklerinin örf, adet, gelenek, görenek gibi kültür unsurlarına 
sahip çıkmalarıdır. Günümüzde dahi günlük giyimlerinde milli giysilerini gerek tamamıyla 
gerekse kısmen giymeye devam etmektedirler. Giyimleri genelde el işi ile yapılmakta 
sanayisel olarak sadece büyük parçaların birleştirilmesi kullanılmaktadır. Model ve çizim 
olarak ise çağdaş modeller ve çizimler kullanılırken motif ve işlemeler tamamen otantik 
formunu korumaktadır. Giyimlerinde gösterdikleri bu hassasiyet gerek günlük yaşamlarında 
gerek milli oyunlarında, gerekse de milli müzikleri ve milli çalgılarında görüldüğü gibi 
yaşamlarında dahi tüm etkisiyle devam etmektedir. 

Kırgızlarda halk oyunları denildiğinde ise bizim bildiğimiz ve anladığımız anlamda bir 
anlam ifade etmemektedirler. Oyun denildiğinde milli oyunlar ve eğlence oyunları 
diyebileceğimiz oyunlar akla gelmektedir. Mesela Ulak (Oğlak) Oyunu (Bkz. Resim:1, 2, 3.), 
Kız Kumay (Kız Kovalamaca), Yükseğe Atılan Değneği Değnekle Vurup Düşürme Oyunu, 
Ayakla Taşı Başın Üstünden Atma Oyunu, Mendil Atmaca Oyunu gibi oyunlar akla 
gelmektedir. 

     
                       Resim: 1                                               Resim: 2                                             Resim: 3 

Bizim anladığımız anlamda halk oyunlarına ya da halk danslarına Kırgızlar “Biy” 
demektedir. Sadece Kırgız Türkleri değil Özbek Türkleri, Kazak Türkleri, Uygur Türkleri ve 
diğer bölgedeki Türkler de bu ismi kullanmaktadır. Halk oyunları oynamaya ya da halk 
dansları yapmaya ise “Biylemek” tabiri kullanılmaktadır. 

Kırgız Cumhuriyeti Kırgızistan’ın güneyi ve Kırgızistan’ın kuzeyi olmak üzere ikiye 
ayrılır. Dansları da bu bağlamda farklıdır. Kırgızistan’ın güneyi Özbekistan’a yakın ve komşu 
olduğu için ve de Özbek Türklerinin yoğun olarak yaşamasından dolayı danslarında birazda 
olsa Özbek danslarının hareketleri vardır. Kırgızistan’ın kuzeyinde ise Kazak Türkleri ile 
yoğun olan iletişim dolayısıyla bu bölgedeki Kırgız danslarında Kazak danslarının etkileri 
vardır. Örneğin Kırgızistan’ın güneyinde oynanan “Şumkar Biyi” hareketleri itibarı ile Özbek 
danslarını andırmaktadır. 

Bu etkileşim giysilerine de yansımıştır. Genel olarak Kırgızistan’ın kuzeyinde 
“şökülö” giyilir. Şökülö başa giyilen, külah şeklinde bir başlıktır (Bkz. Resim: 4, 5, 6.). 
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                             Resim: 4                                                         Resim: 5                                       Resim: 6 

Kırgızların ünlü destan kahramanlarından olan Manas’ın hanımlarının giydiğine 
inanılarak kutsallık boyutu katılmıştır. Şökülönün ünlü Tanrı Dağlarını temsil ettiği de 
söylenmektedir. Aynı zamanda ise Türklerin eski dini olan Gök Tanrı İnancı’na dayanılarak 
Tanrı’yı simgelediğine de inanılır. Şökülöyü gelinler gelinliğin üstüne giyerler ve damat evine 
gidildiğinde ise çıkarılır. Şökülö Kırgızistan’ın kuzeyinde yoğun bir şekilde giyilmesinin yanı 
sıra güneyinde de giyilmektedir. Bununla beraber ülkenin kuzeyinde yer alan Kazakistan’da 
da yoğun olarak şökülö giyilmektedir. Bu da Kazakistan – Kırgızistan etkileşmesinin 
giyimdeki en bariz örneklerinden bir tanesidir. Kırgızistan’ın güneyinde ise şökülönün yanı 
sıra yoğun olarak “doppı” da giyilir. Toppı ise aslında Özbek kadın baş giyimlerindendir. 
Ama Kırgızistan’ın güneyinde Özbek nüfusunun yoğun olmasından dolayı bu başlık 
Kırgızistan’ın güneyinde yoğun bir şekilde giyilmeye başlanmış ve aynı zamanda da kabul 
görmüştür. Bu da ülkenin güneyinin Özbek kültüründen etkilenmiş olduğunun kanıtlarından 
bir tanesidir (Bkz. Resim: 7, 8, 9, 10.). 

      

                      Resim: 7                                          Resim: 8                     Resim: 9                       Resim: 10 

Kırgız dansları yaş gruplarına göre de farklılık göstermektedir. Çocukların dansı, genç 
kızların dansı, orta yaş ve daha yaşlı gurubunun oynadığı danslar ve erkek dansları olarak 
sınıflandırılabilir. 

Küçük yaştaki çocuklar genelde çocuk oyunlarını tercih ederler. Konu olarak da 
genellikle küçük hayvanların hareketlerinin taklit edildiği oyunlardır. Çöçölör (civcivler) 
dansı, kozular (kuzular) dansını örnek olarak verebiliriz. Aselki dansı gelinlerin ve genç 
bayanların oynadığı danslara örnek olarak verebiliriz. Orta yaşlı hanımların danslarına ise 
Beşik Biyi dansını örnek olarak verebiliriz. Beşik biyinde çocuğun beşiğe konuluşunun taklit 
edildiği bir oyundur. Çocuğu beşiğe koyup alma anında yapılan hareketler bu dansta yapılır. 
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Erkek oyunlarında güç gösterisi içeren tarzdaki oyunlar oynanılır. Kamçılı oyunlar, atlı 
oyunlar ve eğlence oyunlarını erkekler oynarlar. Erkek danslarına At Biyi, Ulakçının Biyi, 
Mergençinin Biyi, Pahtacının Biyi gibi oyunları örnek olarak verebiliriz. 

Yaşlar arasındaki farklılıklar danslarda giyilen elbiselere de yansımaktadır. Giyilen 
elbise ve giysilerden oynanan oyunun hangi yaş grubuna ait olduğu rahatça anlaşılmaktadır. 
Örneğin eleçek adı verilen başlık sadece orta yaş ve yaşlı kadınların giydiği başlıktır. Bu 
başlığı genç kızlar ya da yeni gelinler kesinlikle giymezler. Şökülö denilen başlık ise sadece 
gelinlerin giydiği başlıktır. Doppı denilen başlık ise küçük kızların giydiği başlıktır. Genç 
kızların başlıklarının ucunda tüy vardır. Bu tüy o kızın bekâr olduğunu gösterir. Bunun yanı 
sıra bekâr kızlar saçlarını en az iki adet olmak üzere örerler. Evliler ise başlarını ya bağlarlar 
ya da bir adet örerler. Bu şekilde saç örgülerinden de evli ya da bekâr olduğu anlaşılır. 
Erkekler “kalpak” adı verilen başlığı takarlar. Kalpakta yaş farkı yoktur. Ama oyun oynarken 
kalpak giyilmez baş bir bezle bağlanır. (Bkz. Resim: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). 

   

                             Resim: 11                                           Resim: 12                                             Resim: 13 

     

                   Resim: 14                                     Resim: 15                               Resim: 16                      Resim: 17 

Kırgız halk oyunlarını temelde ikiye ayırabiliriz. Birincisi “Mahalli (Otantik) Biyler” 
ikincisi ise “Günümüz Biyleri”. 

Mahalli (Otantik) Biyler: Adından da anlaşılacağı gibi bu biyler eskiden günümüze 
gelmiş, bozulmamış, otantikliğini koruyan biylerdir. Kırgızistan’ın 7 bölgesinde ortak ve 
farklı, kendilerine has danslar vardır. Başka ulusların danslarına göre Kırgız dansları çok 
farklıdır ve Kırgızların özel hayatını anlatır. Genel olarak insanların yaptıkları işleri, 
hayvanları, hasat gibi günlük olayları kendine konu edinmiştir. İnsanların güncel hayatta 
yaptıkları işleri taklit eden oyunlardır. Bu biylerin halk nezdinde yeri ve önemi çok büyüktür. 
Bu tür biyleri oynamak, sergilemek bir ayrıcalık göstergesidir ve herkes de oynayamaz. Bu 
tarz oyunların hareketleri diğer Kırgız danslarından başka ve de farklıdır. Mesela Kiyiz Biyi, 
Caaçı Biyi, Kuştun Biyi, Koyçu’nun Biyi, Pahtaçı’nın Biyi, Çekıcının Biyi gibi oyunları 
örnek olarak verebiliriz. Bu tarz oyunlar Kırgızistanda yaklaşık 100 civarındadır. 
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Kiyiz∗  Biyi; taklitli danslardandır ve kiyiz yapan bayanların hareketlerini taklit eder. 

Ayselki Biyi; tek kişilik danslardandır ve kız oyunudur. Birinci bölümünde hızlı 
hareketlerle dans edilirken ikinci bölümde ise ritim biraz daha yavaşlar ve hareketler de 
ritimle paralel olarak yavaştır. 

Kuştun Biyi; kuşun havada yaptığı hareketlerini taklit eder. Kuşun uçuşu ve kanat 
çırpışı taklit edilir. 

Caaçı Biyi; taklitli danslardandır ve avcı dansıdır. İnsanlar av yaparken ne hareketler 
yapıyorsa Caaçı biyinde de o hareketler yapılır. Etrafta ise bol miktarda hayvan derileri 
aksesuar olarak bulunur ve kullanılır. 

Ak Çölmök Biyi; eğlence oyunlarına örnektir ve genelde çocuklar oynarlar. Oyuncular 
daire yapacak şekilde otururlar. Bir kişi elinde mendille oturan kişilerin arkasından koşar 
adımlarla ilerler ve bir kişinin arkasına örtüyü bırakır. Kimin arkasına örtü bırakılırsa ve kişi 
bunu fark etmez ya da örtüyü bırakan kişiyi yakalayamazsa ona ceza verilir. Ceza olarak ta 
bülbül gibi öt, bir hayvanın taklidini yap ya da dans et gibi cezalar verilir. 

Mahalli Kırgız danslarında “şaman” inancının etkisi önemli bir yer tutmaktadır. Alevle 
oynanan oyunlar; yağmurun yağması için ayin düzenlemek tarzında oynanan oyunlar, çocuğu 
olmayanlar insanların çocuk sahibi olmak için şaman danslarını oynamaları şaman dininin 
etkisinin günümüzde hala danslarda var olduğunun bir kanıtıdır. Bu tarz oyunlar oynanırken 
oyuncular özellikle duana∗∗ elbisesini giyerek dans ederler. Bu şekilde giyinerek kendilerini 
şamana benzetmeye çalışırlar. 

Günümüz Biyleri: Adından da anlaşılacağı gibi bu biyler günümüzde sahnede gösteri 
amaçlı kullanılan ve bizim Türkiye’de halk oyunları dediğimiz tarz oyunlardır. Bu tarz 
danslarda oyunun kendisi bir bütün olarak ele alındığında otantik değildir. Dansı çalıştıran 
hocanın sahne anlayışı, görüşü ve stiline göre değişebilmektedir. Yani kompozisyon hocaya 
göre değişmektedir. Bunun yanı sıra kullanılan hareketler ise eskiden beri kullanılan, var olan 
hareketlerdir. Yani Kırgız dansları için hareket bazında otantik oyun bazında ise otantik 
değildir diyebiliriz. 

Günümüzdeki Kırgız danslarının oluşumunu kısaca şöyle özetleyebiliriz. Öncelikle 
dansta kullanılacak müzik tespit edilir. Kullanılması düşünülen müziğin sözlü ya da sözsüz 
olmasının bir farkı ya da bir önemi yoktur. Bununla birlikte danslarda sözsüz müziklerin 
kullanımı sözlü müzik kullanımına oranla daha fazladır. Tercihen halk müziği kullanılır. 
Dansın oynanılacağı, kullanılacağı programa göre kullanılacak müzik güncel, hareketli ya da 
popüler müziklerden de seçilebilinmektedir. Müzik seçimi yapıldıktan sonra kullanılacak olan 
hareketlerin kompozisyonu üzerinde çalışılır. Müziğin yapısı ve formuna da uygun olan 
hareketler müzikle uyum sağlayacak şekilde sıralanır ve dans ortaya çıkmış olur. Burada 
dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise danslarda kullanılan hareketlerin her birinin 
otantik olduğu ve her birinin genel olarak bir şeyi anlattığıdır. 

Bütün bunların yanı sıra dans hocasının kompozisyonuna göre yeni hareketler de 
üretilebilmektedir. Bu yeni üretilen hareketler ise var olan diğer hareketlerle aynı doğrultuda, 
yapıda ve formda olmaktadır. 

                                                 
∗ Kiyiz: Keçe. 
∗∗ Duana: Pejmurde, salaş giyim tarzı. 
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Kırgız danslarının Türk halk oyunlarından farklı olan bu formatının en önemli etkisi 
kuşkusuz ki Rus kültüründen kaynaklanmaktadır. Çok uzun yıllar boyunca Rus hâkimiyetinde 
olan bölge, dans formu olarak Rus danslarına da benzemektedir. Her ikisinde de hareketler bir 
kompozisyon dâhilinde birleştirilerek oyun ortaya çıkmaktadır. Bu özellik Kazak danslarında 
da vardır. Bu noktada Kazak dansları ile Kırgız dansları birbirine çok benzemektedir. Bu 
benzerliğin bir diğer tarafı da Kırgız ve Kazak Türklerinin Kazan Türk soyundan oluşlarından 
da kaynaklanmaktadır.  

Günümüzde gösteri amaçlı kullanılan Kırgız danslarının göze çarpan bir diğer özelliği 
ise erkeklerin bu dansları yapmamasıdır. Bu tarz danslar sadece kızlar ve özellikle de genç 
kızlar tarafından oynanıyor olmasıdır. Orta yaşa gelen bayanlar artık dans etmezler. Onlar 
otantik tarz oyunları oynamaya başlarlar. Erkekler ise kesinlikle bu tip dansları yapmazlar. 
Ancak düğünlerinde, kendi içlerinde, dışa açılmamak şartıyla kızlarla birlikte dans ederler. 
Kız tarafının düğünlerinde, törenlerde kızlar ile erkeklerin bir arada oynadıkları oyunlara Ulak 
Tartış, Ak Çölmük, Top Taş, Çekıcının Biyi gibi dansları örnek olarak verebiliriz. 

Çekıcının biyinde pamuk tarlası canlandırılır. Erkekler tarlada pamuğu sulayan 
erkeğin hareketlerini yaparken kızlar ise ellerine örtü alarak pamuk toplayan kızların 
hareketlerini yaparak dans ederler. Bu dans genelde 5 – 6 çift tarafından oynanmaktadır  

Günümüz Kırgız dansları hareketler açısından incelendiğinde vücut üç bölgeye ayrılır. 

1. Ayaklar: Kırgız danslarında ayaklar en az yoğunlukta kullanılan bölgedir. Özel ayak 
hareketi var olmakla birlikte genelde pençe üzerinde yürüme hareketi vardır. Yoğunlukla 
pençede adeta süzülürcesine yürüme hareketi, düz yürüme hareketi ve bir diz yukarda yere 
çökme pozisyonu kullanılır. Türk halk oyunlarında olduğu gibi yoğun ve öne çıkar şekilde 
ayak hareketleri yoktur (Bkz. Resim: 18, 19, 20, 21). 

     
                                             Resim: 18                                                                            Resim: 19 

  
                                       Resim: 20                                                                             Resim: 21 
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2. Kollar: Kırgız danslarında en çok kullanılan ve ön plana çıkan bölge kollardır. Kolları 
da kendi içerisinde üçe ayırarak incelemek daha doğru olacaktır. 

Kolların kullanımında omuzdan yapılan hareketler öne çıkmaktadır. Kollar 
omuzlardan başlayarak geniş şekilde hareketler yapar. Bu hareketler yumuşak hareketler olup 
kesinlikle sert hareketler değildir (Bkz. Resim: 22, 23). 

  
                                        Resim: 22                                                                          Resim: 23 

Kolların kullanımında ikinci derecede önemli olan bölge dirseklerdir. Dirsekler açılıp 
kapanarak yapılan hareketler kollarla yapılan hareketlere derinlik ve estetiklik katılmasına 
yardımcı olur. Özellikle durularak yapılan hareketlerde bütün hareket kollardadır. Bu anlarda 
kollar dirseklerden ileri geri ve sağa sola yanlara açılıp kapanarak kullanılır (Bkz. Resim: 24, 
25, 26, 27). 

  

                                        Resim: 24                                                                          Resim: 25 

  

                                        Resim: 26                                                                          Resim: 27 
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Kırgız danslarında kol kullanımında en çok öne çıkan bölüm bilekler ve parmaklardır. 
Bileklerden yapılan hareketler kol hareketlerine derinlik, estetiklik, güzellik ve zarafet katar. 
Bilekler kendi ekseninde çevrilerek kullanılır. Parmaklar ise genelde bir birinden açık olarak 
kullanılır. Orta parmak düz ve aşağı doğru uzatılarak kullanılırken ile işaret parmağı, 
dördüncü parmak ile serçe parmak düz, ileri ve hafifçe yukarı doğru uzatılarak kullanılır. 
Ayak hareketlerinin olmadığı yerlerde bütün hareket kollardadır. Kollar, ayaklar durmaya 
yakın omuzlardan kullanılırken ayak hareketleri bittikten sonra ise dirseklerden kullanılır. 
Devamında ise dirsekten kullanıma bilekten yapılan hareketler ve parmak hareketleri 
eklenerek kompozisyon tamamlanmış olur. İkinci harekette ise genelde kol hareketi vardır. 
Ayakla hareket birkaç kol hareketinden sonra başlar. Kırgız danslarının hareketleri ayaklarla 
başlar, kollar ve dirseklerle devam eder, bilek ve parmaklarla sonlanmış olur şeklinde 
özetlersek daha somutlaştırmış oluruz (Bkz. Resim: 28, 29, 30, 31, 32). 

  

                               Resim: 28                                                                           Resim: 29 

   

                        Resim: 30                                                     Resim: 31                                       Resim: 32 

3. Baş Kullanımı: Kırgız danslarında baş kullanımı özellikle güney bölgesinde kuzeye 
göre daha ön plana çıkmakta ve dikkat çekici olmaktadır. Bunda da Özbek danslarının etkisi 
vardır. Kırgız danslarında baş her zaman çeneden yukarı kalkık ve ileri hamle yapacak şekilde 
kullanılır. Kollar kullanılırken baş her zaman elleri takip eder ve bu sebepten dolayı yukarıya 
bakılır şekilde kullanılır. Çökülerek beklenilen anlarda kollar dik duran dizlerin üzerinde, eller 
ise üst üste beklerken baş yine dik ve sağa sola gerdan kırarak kullanılır (Bkz. Resim: 33, 34). 
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                                       Resim: 33                                                                             Resim: 34 

Kırgız danslarında giyilen kıyafetlerde farklı renkler kullanılabilinmektedir. Bunun 
yanı sıra elbiselerde beyaz renk daha yoğunlukta tercih edilmektedir. Kızların giydiği 
şökülönün ve giysilerin beyaz olması dağlardaki karları temsil eder. Tanrı Dağlarında haziran 
ayında dahi kar olması bu görüşü doğruluğunu kuvvetli bir şekilde desteklemektedir. Kızların 
ayakkabıları da genelde beyaz renkli olur. Kullanılan takı, aksesuar, küpeler, yüzükler süslü 
ve kıyafetlere uyacak şekilde tercih edilir (Bkz. Resim: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41). 

             

                  Resim: 35                      Resim: 36                     Resim: 37                            Resim: 38 

         

                               Resim: 39                                         Resim: 40                               Resim: 41 
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Kullanılan motifler ise genelde ülke bazında ortak olmakla birlikte bölgelere göre 
farklılıklar da göstermektedir. Mesela kuzeyde Issık Göl civarında dalga motifleri, kuş 
resimleri; güney bölgesinde pamuğun çok olmasından etkilenilerek pamuk motifi; dağlık 
bölgelerde keçi, kartal ve kuş gibi av hayvanlarının motifleri; ovalık kesimlerde çiçek, at, 
koyun gibi evcil hayvan motifleri ağırlıklı olarak giysilerin motiflerinde ve süslerde 
kullanılmaktadır. (Bkz. Resim: 42, 43, 44, 45) 

         

               Resim: 42                          Resim: 43                           Resim: 44                                Resim: 45 

Kırgız danslarında diğer ülkelerde oynanan oyunlarda vardır. Mesela Kımız Biyi 
Kazak danslarında ve Kırgız danslarında aynı isim, hareket ve müzikle oynanmaktadır. 
Türkiye’de Tokat, Bingöl gibi yörelerimizde oynanan oyunlarından olan Kartal Oyunu 
Kırgızlarda Şumkar adıyla oynanmaktadır. İsim farklı gibi gelmekle birlikte Kırgız 
Türkçesindeki Şumkar Türkiye Türkçesinde Kartal demektir. Kırgızistan’da oynanan Şumkar 
Biyi hareketleri itibariyle Tokat ve Bingöl’de oynanan Kartal Oyunu ile neredeyse bire birdir. 
Aradaki en büyük fark Şumkar Biyinde kullanılan müzikle Kartal oyununun müziğinin aynı 
olmamasıdır (Bkz. Resim: 46, 47, 48). 

  
                                  Resim: 46                                                                               Resim: 47 

 
Resim: 48 
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Kırgız dansları oyuncu sayıları dikkate alındığında ise üç gruba ayrılır. Kırgız 
danslarında solo şeklinde tek kişilik danslar vardır. Aselki Biyini solo oyunlara örnek olarak 
verebiliriz. İki, üç ve dört kişinin oynadığı oyunlar vardır. Bu tarz oyunlara Pahtacının Biyi 
dansını örnek olarak verebiliriz. Kiyiz Biyi, Kımız Biyi gibi oyunlarda dört kişiden daha fazla 
insanla oynanan grup oyunlarına örnektir. 

Kırgız danslarının bir kısmında araç kullanımı da mevcuttur. Örneğin Çekıcının 
Biyinde ellerde kamçı olur ve kamçı ile oynanır. Pahtaçının Biyi örtü ile oynanır. Kız 
Kuumay (Kovalamaca) oyununda at kullanılır ve elde kesinlikle kamçı bulunur. Ata binen 
kızı kısa bir süre bekledikten sonra delikanlılar at ile yakalamaya çalışırlar. Kızı yakalayan ilk 
genç kızı öperek ödülünü almış olur. Kızı kimse yakalayamazsa kız tüm delikanlılara ceza 
verir. Cezadan daha da önemlisi bu durum o gençler için utanç verici bir durum olur, komik 
duruma düşerler ve alaya alınırlar. Günümüzde bu oyun gerçek at yerine insanların üzerine 
binilerek de oynanmaktadır. Oyunun aslında kız eğer bir delikanlı tarafından yakalanırsa 
delikanlı tarafından öpülür ve kız ile o delikanlı evlendirilirmiş. Ama artık günümüzde bu 
adet ortadan kalkmış ve oyun sadece eğlence amaçlı oynanır hale gelmiştir. 

 

SONUÇ 

 

1. Kırgız halk oyunları genel olarak ülke bazında bir bütünlük göstermektedir. 

2. Kırgız halk oyunlarında ufak farklılıklar da vardır. Bunun sebebi bölgeler arasındaki 
etnik köken ve coğrafi şartlardır. 

3. Kırgız halk oyunlarını milli oyunlar ve günümüz oyunları adıyla iki ana grupta 
toplanır.  

4. Kırgız milli oyunları otantikliğini halen korumakta ve herkes tarafından bilinmektedir. 

5. Günümüz Kırgız dansları; var olan bir müziğin üzerine yine var olan hareketlerin 
serpiştirilmesi ile oluşan bir kompozisyon şeklindedir. 

6. Günümüz Kırgız danslarını kızlar oynamakta erkekler ise oynamamaktadır. 

7. Kırgızistan genelinde kullanılan kıyafetler genelde aynıdır. Motif ve işlemelerde ise 
farklılıklar vardır. 

8. Günümüz Kırgız danslarında elbiseler farklı renkte kullanılır. 

9. Danslarda kullanılan giysilerdeki motiflerin tercihi tamamen dans hocasına aittir. 

10. Bir grup dans edeceği zaman sadece bir adet müzik eşliğinde bir oyun oynar. Birde 
fazla oyun oynanmaz. 
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AZERBAYCAN’A YÖNELİK DEMOKRASİ EKSENLİ BİR ANALİZ 

 

Yrd. Doç. Dr. Köksal ŞAHİN∗∗∗∗ 

ÖZ 

Demokrasi yirminci yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte küresel yaygınlık kazanmış olan 

bir rejimdir. Bu rejimin; sınırlı siyasal iktidar olgusunun temini ve insan haklarının en geniş 

anlamıyla sağlanabilmesinde diğer siyasi rejimlerin önünde olduğunu söylemek mümkündür. 

Ayrıca demokrasi son yarım asır zarfında uluslararası toplumun meşru bir parçası olmanın 

önemli bir ölçütü olma gibi yeni bir fonksiyon daha kazanmış durumdadır. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmasıyla ortaya çıkan 

devletlerin hemen hemen tamamında demokrasiye geçiş sürecinin sancılı bir şekilde yaşandığı 

görülmektedir. Türk Cumhuriyetleri olarak nitelendirilen; Azerbaycan, Kazakistan, 

Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’daki siyasal gelişmeler de bu doğrultudadır. İşte bu 

çalışmanın temel problematiği bu ülkelerden Azerbaycan’da demokrasi hususunda gelinen 

nokta hakkında bir fikir sahibi olabilmektir. Bu bağlamda çalışma da cevabı aranan başlıca 

sorular olarak; demokrasinin asgari gereklerinin neler olduğu, bu gerekler doğrultusunda 

Azerbaycan’da yaşanan sürecin nasıl seyrettiği ve bu ülkede demokratikleşme bağlamındaki 

avantaj ve dezavantajların neler olduğu gibi hususları göstermek mümkündür. Çalışma 

sonucunda ulaşılan başlıca sonuç olarak; Azerbaycan’da demokrasi doğrultusunda hukuki ve 

siyasi manada önemli adımlar atılmakla birlikte demokratik siyasal kültür noktasında 

eksiklikler olduğu tespitinden bahsedilebilir. Ayrıca bu ülkede; içe kapanma gibi bir 

temayülün kendini göstermemesi, demokratik siyasal sistemlere sahip batılı ülkeler ile olan 

yakın ilişkiler ve yüksek ekonomik gelişme potansiyelinin varlığı gibi hususların demokratik 

gelişmeyi hızlandırabileceği şeklinde bir başka sonuçtan da bahsetmek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri, Serbest ve Dürüst 

Seçim, Siyasi Kültür 

                                                           
∗ Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ksahin@sakarya.edu.tr  
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AN ANALYSIS OF THE AXIS OF DEMOCRACY IN AZERBAIJAN 

 

ABSTRACT 

Democracy regime has become widespread globally in the second half of the twentieth 

century. With the following characteristics of this regime can be considered to be superior to 

other political regimes: This regime ensures that the phenomenon of limited political power, 

and also the provision of human rights in a broad sense. In addition, democracy has gained a 

new function over the past half a century, which is an important criterion of being a legitimate 

part of the international community. 

In almost all the states resulting from dissolution of Union of Soviet Socialist 

Republics (USSR), the transition to democracy has been experienced a painful process. 

Described as the Turkish Republic; in Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and 

Turkmenistan, the political developments are in the same direction. The main purpose of this 

study is to have an idea of the point reached in regard to democracy in Azerbaijan. In this 

context, the main questions posed in the study; what are the minimum requirements of 

democracy, in accordance with the requirements in Azerbaijan and watched how the process 

of democratization in this country, as well as issues in the context of what is possible to show 

the advantages and disadvantages. The main results of the study are as follows in accordance 

with the democratic legal and political terms, important steps have been taken in Azerbaijan. 

However, deficiencies can be said that in the context of a democratic political culture. In 

addition, the lack of tendency to introversion in Azerbaijan, as well as to have close relations 

with western countries has democratic political systems, and the presence of a high potential 

for economic growth can accelerate democratic development in Azerbaijan. 

Key Words: Democracy, Azerbaijan, Turkish Republics, Free and Fair Election, 

Political Culture 

 

GİRİŞ 

Toplumsal hayata ilişkin çalışmalarda, toplum halinde yaşama açısından vazgeçilmez 

görülen fonksiyonları yerine getiren kurumsallaşmaları sistem şeklinde ifade etmek yaygın bir 

usuldür. Buna göre toplumsal hayatın çarkları; siyasal sistem, eğitim sistemi, kültürel sistem, 

ekonomik sistem gibi birçok kurumsallaşma sayesinde dönmektedir.  
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Bu kapsamda; meşru siyasi kararların alınması ve yerine getirilmesi fonksiyonunu 

yerine getiren kurumsallaşmayı da siyasal sistem olarak ifade etmek mümkündür. Her ülke 

kendi iç ve dış çevresel şartlarınca biçimlendirilen bir siyasal sisteme sahiptir. Siyasal 

sistemin omurgasını ülkeyi yönetecek ana siyasal kurumlar oluşturur. Bu kurumlar devletin 

temel organları olarak da ifade edilen; yasama, yürütme ve yargı güçleridir. Bu temel organlar 

kapsamında görev, yetki ve sorumlulukları anayasa tarafından belirlenen birçok kurum ve 

süreç hep birlikte siyasal sistemi oluştururlar. Yirminci yüzyılın özellikle ikinci yarısıyla 

birlikte siyasal sistem dâhilindeki kurum ve süreçlerin oluşum ve işleyişinde demokrasi 

belirleyici bir konuma ulaşmıştır. Bu yüzyılın sonunda güçler birliğine dayalı komünist 

sistemlerin de iflas etmesi neticesinde; özgürlük, eşitlik ve hayat standartları bağlamında 

demokrasinin en iyi sistem olduğunun net bir şekilde ortaya çıktığı söylenebilir. Tüm bunlara 

küreselleşmeyle birlikte demokratik bir siyasal sisteme sahip olmanın, uluslararası toplumun  

parçası olma açısından bir zaruret haline gelişini de eklemek gerekir. 

Demokrasi yalın bir şekilde; siyasal kurumlara ait meşruluğun halk egemenliğiyle 

(millet egemenliği) sağlandığı, siyasal iktidarın sınırlı olmasının önemsendiği bir rejim olarak 

ifade edilebilir. Bu rejimde; periyodik yani düzenli aralıklarla seçim yapma kuralı, 

muhalefetin siyasal faaliyette bulunma ve eleştiri yapma imkânlarının korunması, güçler 

ayrılığı ve anayasal devlet (hukuk devleti) ilkeleri aracılığıyla siyasal iktidarın keyfiliğe 

kaçmasının etkili bir şekilde önlenmesi başlıca esaslar konumundadır. Güçler ayrılığının 

olmadığı; yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tek bir kişi ya da grubun elinde toplandığı, 

siyasal iktidarın keyfi davranma imkânlarının fazla olduğu rejimlerde (diktatörlüklerde) ise 

siyasal iktidarı kontrol etme ve sınırlandırma neredeyse imkânsızdır. Günümüzde söylem 

olarak hemen hemen bütün ülkeler demokrasi yanlısıdır. Siyasal iktidarın keyfiliğe kaçmasını 

engelleyecek ilkeler de çoğu ülkenin anayasasında yer bulmaktadır. Ancak bu kapsamdaki 

birçok ülke tüm bunlara rağmen diktatöryal (otoriter veya totaliter)  görünümden 

sıyrılamamaktadır.  

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) 31 Aralık 1991’de tarihin tozlu 

raflarındaki yerini aldı. Bu gelişme neticesinde ortaya çıkan on beş bağımsız devlet arasında 

“Türk Cumhuriyetleri” olarak bilinen beş ülke de yer almakta.1 Bu soydaş ülkeler yirmi yılı 

aşkın bir zamandır bir yandan yeni bir devlet inşa etmeye çalışırken; diğer yandan da dışa açık 

                                                           
1 Türk Cumhuriyetleri olarak ifade edilen eski Sovyet ülkeleri; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan 
ve Türkmenistan’dır. 
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bir ekonomi-politikle demokrasi yolunda adımlar atmaktadırlar. Bu ülkeler demokrasi ve 

insan hakları alanlarında atılacak adımların uluslararası meşruiyet noktasında taşıdığı önemi 

de fark etmiş görünüyorlar. Bağımsızlıktan bu yana yaklaşık çeyrek asırlık periyoda 

bakıldığında; bilhassa Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’da demokrasinin önemli bir 

gündem maddesi olduğunu söylemek mümkün. Ancak henüz demokrasinin asgari şartları 

noktasında eksiklikler söz konusu. Açıkçası bu ülkelerde demokrasinin yanı sıra otoriter bir 

iklimi de hissetmek mümkün.2  

Bugüne kadar ki genel görünüm Türk Cumhuriyetlerinin demokratikleşme ve liberal-

kapitalist dünya sistemine entegre olma isteğiyle yollarına devam ettikleridir. Zengin yer altı 

kaynaklarına da sahip olan bu ülkelerde serbest piyasa doğrultusundaki reformlar ve batıyla 

bütünleşme çabaları şu veya bu şekilde süreklilik arz etmiştir. Küreselleşme ve 

liberalizasyonun belirleyici olduğu soğuk savaş sonrası dünya jeopolitiğinde; tercihin 

demokrasiden yana olması ve uluslararası toplumla entegrasyonun hedeflenmesi bu genç 

devletler açısından doğru bir stratejidir. Ancak atılan adımlar henüz gerçek manada 

demokratik bir sistemi meydana çıkarmış değil. Şu an için Türk cumhuriyetlerindeki görünüm 

daha çok şekli bir çoğulcu demokrasi şeklinde. Demokrasinin bir süreç, bir kültür olduğu 

birden bire var olamayacağı gerçeği göz önüne alındığında esasen bu durum çok da şaşırtıcı 

değildir. 

Bu noktada Türk Cumhuriyetlerinde otoriter görünüme kaynaklık eden faktörlerden de 

bahsetmek gerekir. Bu bağlamda her şeyden önce demokrasiye geçiş süreçlerinin komünist 

bir arka plan dâhilinde yaşanmakta oluşuna dikkat çekmek gerekiyor. Etkisi halen devam 

eden komünist arka plan demokratik olmayan bir toplumsallaşmanın da kaynağı durumunda. 

Bu negatif etkinin ancak bağımsızlık sonrası doğan nesillerin iş başına gelmesiyle 

zayıflayacağını söylemek de mümkün. Ayrıca Türk Cumhuriyetleri; güvenlik kaygılarının 
                                                           
2 Demokrasiye geçiş sürecinde olan bu tarz ülkeler; demokrasi söylemi altında bir takım açık veya gizli nüfuz 
sağlama politikalarına da maruz kalmaktadırlar. Bu noktada küresel aktör konumundaki devletlerin Orta Doğu 
ve Orta Asya’ya yönelik yeni politik stratejilerinde daha demokratik rejimler inşa etmek gibi bir söylemin de 
önemli bir yer tuttuğu belirtilmelidir. Özellikle 2001 yılından bu yana bölgede yaşananlara bakıldığında; başta 
ABD olmak üzere batılı aktörlerin liberal kapitalist sisteme entegre insan ve iktidar tipleri oluşturma 
doğrultusunda demokratik bir söylemle bölgede yer almaya çalıştıkları fark edilebilir. Bu şekilde 
küreselleşmenin dinamikleriyle uyumlu yeni ortaklar oluşturma,  küresel pazarla bütünleşecek kontrolleri altında 
yeni alanlar oluşturma gayreti içinde oldukları söylenebilir. Nihayetinde küreselleşmenin avantajlarından 
maksimum ölçüde faydalanmak isteyen batılı büyük güçlerin otoriter sistemleri artık gözden çıkardıklarını ileri 
sürmek de mümkündür (Macit, 2012). Artık iyice belirginleşen bu stratejiden hareketle gerek Kafkasya ve 
gerekse Orta Asya’da demokrasi eksenli tartışmaların ve gelişmelerin gündemden düşmeyeceği şeklinde bir 
öngörüde de bulunulabilir. 
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yoğun, istikrar arayışlarının ön planda olduğu krizlerin ise hiç eksik olmadığı coğrafyaların 

birer parçası durumundalar. Bu arada bağımsızlık sonrası geçiş süreçlerinde toplumsal 

bütünleşme ve ekonomik rahatlama için demokrasiyi askıya almanın da sıklıkla başvurulan 

bir yol olduğu bilinen bir gerçek (Mollaer, 2007: 64).  

Türk cumhuriyetleri demokrasiye doğru bir geçiş sürecinin henüz başlangıcında olan 

ülkeler. Demokratik tutumların, geleneklerin ve en önemlisi de toplumdaki demokratik 

bilinçlenmenin yavaş yavaş boy göstereceği bir gerçek. Her şeye rağmen yapılan anayasaların 

demokratik esasları da içermekte oluşu ve yavaş yavaş da olsa temel hak ve özgürlükler 

alanında görülen ilerlemeler sevindirici. Zamanla demokratik siyasal kültürün gelişmesiyle 

birlikte bu adımların anlam kazanacağı da ortada. 

Bu cumhuriyetlerden Azerbaycan, bağımsızlık sonrası dönemde demokrasi ve insan 

hakları alanında faaliyette bulunan uluslararası örgütlerle yakın ilişki tesis eden, dışa en açık 

ülke görünümünde. Azerbaycan’ın sahip olduğu jeopolitik konumdan ötürü yaşadığı 

demokrasiye geçiş süreci dünya tarafından da merakla takip ediliyor. Güney Kafkasya gibi 

sınır aşan etnik sorunların ve çatışmaların yoğun olduğu istikrarsız bir bölge de 

Azerbaycan’ın sulh ve sükûn içinde olması Türkiye açısından da önemli. Zira her şeyden iki 

ülke arasında bir gönül bağı söz konusu. Çok samimi bir şekilde söylenen “bir millet iki 

devlet” sloganı bu kalbi bağın en net göstergesi. Ayrıca Azerbaycan Türkiye’nin yakın 

jeopolitik havzasında. Dolayısıyla ülkemiz Azerbaycan kaynaklı sorun ve avantajlarla 

karşılaşabildiği gibi Azerbaycan’la ilgili problemlerin çözümü noktasında ilk akla gelen 

ülkelerden biri olmakta.  

Yukarıda bahsedilenlerden bu çalışmanın temel problematiğinin Azerbaycan’da 

demokrasi noktasında gelinen nokta hakkında demokrasinin başlıca gereklerinden hareketle 

bir fikir sahibi olmak olduğu anlaşılabilir. Analizlerin demokrasinin olmazsa olmazlarından 

serbest ve dürüst seçim ilkesi ile temel hak ve özgürlükler ekseninde yoğunlaşacağı baştan 

belirtilmelidir. Ulaşılacak tespitlerin diğer Türk cumhuriyetlerine yönelik bağımsızlık sonrası 

dönem çalışmalarına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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1.DEMOKRASİNİN ASGARİ GEREKLERİ 

Yaygın bir şekilde “Halkın halk için halk tarafından yönetilmesi” şeklinde tanımlanan 

demokrasiyi diğer rejimlerden ayıran karakteristik özellikler olarak; siyasal meşruluğun halk 

egemenliği ile sağlanması, siyasal iktidarın sınırlı olması, devletin halkın temsilcilerince ve 

halkın tercihlerine uyumlu bir şekilde yönetilmesi ve temel hak ve özgürlüklerin teminatlı bir 

şekilde anayasal güvenceye sahip kılınması şeklinde ifade etmek mümkündür. 

Tüm bu özelliklerin bir siyasal sistem içinde var olabilmesi için bazı gereklerden 

(şartlardan) bahsedilmektedir. Demokrasinin işlemesi için hayati önemde olduğu 

söylenebilecek olan bu gereklerin başlıcaları olarak ise şunlar gösterilebilir (Gözler, 2011: 

104, 105; Dursun, 2008: 171-179): 

• Seçimlerin serbest (özgür), dürüst (adil) bir şekilde düzenli aralıklarla yapılması 

• Muhalefetin iktidar olma şansının ve eleştiri imkânlarının daima mevcut olması 

• Temel hak ve özgürlüklerin geniş ve teminatlı olarak tanınması. 

• Siyasal erkin gerçek sahibi olan devlet başkanı ya da başbakanın yetkileri 

bağlamında sınırlı bir iktidarın temin edilmesi. Dikkat edilirse bu noktada “güçler 

ayrılığı” ve “hukuk devleti” gibi ilkeler demokrasinin vazgeçilmezleri arasına 

girmektedir.  

Bu gerek ya da şartları sağlayacak düzenlemelerin başta anayasalar olmak üzere 

pozitif hukuka dâhil edilmesi, asıl önemlisi de uygulanabilmesiyle –ki bunun bir siyasal kültür 

sorunu olduğu son derece açıktır- bir siyasal sistem demokratik bir nitelik kazanabilir.3 Ancak 

tekrar etmekte yarar vardır ki bu gerekleri anayasa başta olmak üzere pozitif hukukun içine 

yerleştirmek demokrasinin işlemesi açısından yeterli değildir. Bu gereklerin az veya çok 

işlemesi de lazımdır ki işte bu husus siyasal kültürün niteliği ile yakından alakalıdır.  

Günümüzdeki hâkim yaklaşım bir ülkede demokrasinin varlığından bahsedebilmek 

için hiç değilse seçimlerin serbest ve dürüst (adil) seçim ilkeleri dâhilinde gerçekleşiyor 

olmasıdır. Seçimlerin serbest ve dürüst olmasından kast edilen ise; düzenli aralıklarla (4 ya da 

5 yıl), çok partili olarak; “genel oy”, “eşit oy”, “gizli oy” ve “açık sayım” ilkeleri ile yargı 

                                                           
3 Bu noktada demokrasinin normatifliğinden de bahsetmek gerekir. Normatif anlamıyla demokrasiden kast 
edilen ise idealdeki, olması gereken demokrasidir. Bu yaklaşıma göre; teorideki tanımı, esas ve ilkeleri ile 
demokrasi, demokratik rejimlerin ulaşmayı düşledikleri bir hedeftir (Gözler, 2011: 103, 104).  Demokrasinin 
asgari gerekleri kapsamındaki şartlar ne kadar iyi işletilirse bu hedefe (normatif demokrasiye) o oranda 
yakınlaşılabilir.  Aslında tüm bu ifadelerden anlaşılacağı üzere bu yorum; demokratik gelişmenin süreç boyutuna 
ve demokrasinin iyi ama uygulaması zor bir rejim oluşuna işaret etmektedir. 
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kontrolünde yapılmasıdır. İktidarın bu ilkeler gözetilerek yapılan seçimler yoluyla el 

değiştirmesi; düşünce  ve ifade özgürlüklerinin yerleştiği, çoğulculuğun benimsendiğine dair 

karine olarak kabul ediliyor. Hatta bu şekilde siyasal iktidarın sürekli olarak seçimlerin 

galibine barışçı yollardan devredilmesi bir demokrasinin istikrarlı ve güçlü hale geldiğinin 

göstergesi olarak da ele alınmakta (Ljphart, 2006: 14, 18).  

Dikkat edilirse demokrasinin yukarıda bahsedilen gerekleri birbirleri ile bağlantılı 

hususlardır. Biri olmadan diğerlerinin gerçek anlamıyla işlemesi hemen hemen imkânsızdır. 

Sözgelimi serbest seçimlerin bir anlam ifade edebilmesi için temel hakların anayasal 

teminatlarla tanınmış olması büyük önem arz etmektedir. Yine dikkat edilirse bugün 

muhalefette kalanların yarın iktidar olma yolunu açık tutan da asıl olarak temel hak ve 

özgürlüklerin teminatlı bir şekilde sistem içinde var olmasıdır. Bu bahise yönelik bir başka 

örnek olarak da; hukuk devleti ilkesi olmaksızın sadece güçler ayrılığı ilkesiyle iktidarın 

gücünü dağıtılma ve sınırlandırmanın çok zor olacağından bahsedilebilir (Ljphart, 2006: 14). 

 

2. AZERBAYCAN: GENEL BİR GÖZATIŞ 

86.600 kilometrekarelik toprağıyla Güney Kafkasya’nın4 en büyük ülkesi olan 

Azerbaycan, Doğu Avrupa ile Batı Asya arasındaki geçiş noktalarından bir tanesidir.5 Sahip 

olduğu bu köprü konumuna ilaveten dünyanın başlıca enerji merkezlerinden biri haline 

gelmesi siyasi ve jeopolitik manada önemini daha da artmıştır. Azerbaycan zengin petrol, 

doğalgaz ve demir kaynakları sayesinde Avrasya’da yakın gelecekte söz sahibi olabilecek 

ülkeler arasında gösterilmekte. 2006 rakamlarıyla dünya petrol rezervlerinin % 0,6’ sı6 

(yaklaşık 1 milyar tona tekabül ediyor) doğalgaz rezervlerinin ise % 0,7’ sine (yaklaşık 1.35 

trilyon m3) sahip olan Azerbaycan dünyadaki enerji oyuncuları arasında yerini almış 

durumdadır (Ayhan, 2008: 981). 

                                                           
4 Karadeniz ile Hazar havzası arasında ki bölge Kafkasya olarak ifade ediliyor. Kafkasya bölgesinin güneyinde 
Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan yer almakta.  Bu üç ülke 2004 yılından bu yana Avrupa Birliği’nin (AB) 
komşuluk politikası kapsamında yer almaktadır (Ayhan, 2008: 980). 
5 Kafkasya, çoğu stratejiste gören dünyanın merkezi olan Avrasya bölgesinin doğu geçiş kapısıdır. Bu arada bir 
bilgi notu olarak Avrasya’nın batı geçiş kapısı olarak da Balkanların kabul edildiğini belirtmek faydalı olabilir 
(Şahin, 2010: 1994). 
6 Bu rakamlar dünyanın başlıca petrol ihracatçılarından Norveç’in üretimi ile aşağı yukarı aynıdır.  Ayrıca 2009 
verilerine göre; Azerbaycan’ın günlük petrol tüketimi sadece 60 bin varil iken, üretiminin 1.033 bin varil oluşu 
da (Ekodialog, 2013) bu ülkenin sahip olduğu petrol rezervinin ekonomik manada sağlayacağı katkının boyutları 
hakkında somutlaştırıcı olabilir.  



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

 

Birleşmiş Milletlerce (BM) düzenli olarak hazırlanmakta olan insani kalkınma 

raporlarına (BMUNDP) göre; nüfusu 10 milyona yaklaşmış olan Azerbaycan’da okuryazar 

oranı yüksektir ve çoğu eski Sovyet ülkesine nazaran sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeyi 

ileri konumdadır. Bu noktada Azerbaycan’ın güzel sanatlar ve sahne sanatları gibi alanlarda 

en ileri Müslüman ülke pozisyonunda olduğunu da belirtmekte fayda vardır.  

Azerbaycan’da 18 Ekim 1991’deki bağımsızlık ilanıyla birlikte planlı merkezi 

ekonomiden dışa açık piyasa ekonomisine geçiş süreci de başlamıştır.7 Bu ekonomik yeniden 

yapılanma süreci doğal olarak bir takım sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. Özellikle 

bağımsızlık sonrası ilk on yıllık periyotta ülkenin bir ekonomik darboğazdan geçtiğini8 

söylemek yanlış olmayacaktır. Enerji kaynakları sayesinde elde edilen yüksek orandaki 

yabancı sermaye akışı sayesinde bu sıkıntıların giderek hafiflediği görülüyor. 2011 yılı 

verilerine göre 10.201 dolara9 ulaşan kişi başına düşen milli gelir bu iyiye gidişin somut bir 

göstergesidir (IMF, 2012). Sahip olduğu zengin enerji kaynakları sayesinde Azerbaycan’ın 

gayrisafi milli hasılasının sürekli ve hızlı bir şekilde artacağı tahmin edilmektedir.  

Azerbaycan’ın dışa açık demokratik bir ülke olma isteğinin belki de en net göstergesi 

bağımsızlık sonrası izlediği dış politikadır. Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile kısa bir zaman 

dilimi içinde yakın ilişkiler kurması diğer Türk cumhuriyetlerine göre önemli bir farklılığıdır. 

1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na10 (AGİT), 2001 yılında dünyadaki 

demokrasi ve insan hakları alanındaki en etkili uluslararası kuruluş olarak kabul edilen 

Avrupa Konseyi’ne üye olan Azerbaycan bugün itibariyle Türkiye’den sonra batı dünyası ile 

en bütünleşik durumdaki Türk devleti konumundadır. Bu arada nüfusunun % 90’ını Azeri 

Türklerinin oluşturduğu ülkenin Türk dünyası ile de yakın ilişkiler içinde olduğunu belirtmek 

gerekir.11 

                                                           
7Küresel ekonomiye entegre olma amacı doğrultusunda Azerbaycan tarafından atılan ilk adım olarak 1992’de 
gerçekleştirilen Uluslararası Para Fonu ( IMF) üyeliği gösterilebilir. 
8 Yaşanan ekonomik darboğazı birçok parametreden hareketle somutlaştırmak mümkündür. Sözgelimi enflasyon 
oranlarına göz atıldığında 1995 yılında Azerbaycan’daki enflasyon oranı  % 411,8’ iken 2004’de bu oran sadece 
% 6,7’olmuştur (Gürbüz ve Karabulut, 2009: 37,38). Bu istatistik aynı zamanda Azerbaycan ekonomisindeki 
gidişatı da özetleyici bir niteliktedir. 
9 Bahsedilen milli gelir oranı satın alma gücü paritesi bağlamındadır. 
101975 yılında kurulan AGİT’in hedefleri arasında uluslararası işbirliğini arttırma ve demokrasiyi geliştirme de 
yer almaktadır. Bu kapsamda katılımcı devletlerin demokratikleşmesi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına 
saygı gibi alanlarda ilerlemesi için destek ve yardımda bulunmaktadır. 
11 Azerbaycan Türksoy’un ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin (Türk Keneşi / Türk Konseyi) 
aktif bir üyesidir. 
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Azerbaycan’da bağımsızlık sonrası siyasal sistem noktasındaki tercih; güçler ayrılığına 

dayalı bir demokrasi doğrultusunda olmuştur. 1995 Anayasasıyla da güçler ayrılığı ilkesine 

dayalı demokratik bir siyasal sistem hukuki ve siyasi manada oluşturulmuştur. Bu anayasada 

demokratik siyasal sistemi işletecek hükümet sistemi olarak da yarı-başkanlık sisteminin 

benimsendiği görülmekte (Gönenç, 1998: 199, 200). Bu tercih neticesinde siyasal sistem 

içindeki en güçlü aktör de halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı olmuştur.12  

Azerbaycan’ın bağımsızlık sonrası dönemde kendini içinde bulduğu çevresel şartlar 

açısından talihsiz bir ülke olduğunu söylemek mümkündür. Bulunduğu coğrafya soğuk savaş 

sonrası oluşan jeopolitik boşluğun olumsuz etkilerinin fazlasıyla hissedildiği bir bölgedir. 

Azerbaycan savaş ve istikrarsızlığın kol gezdiği bir jeopolitiğin parçası olarak demokrasi 

inşasına girişmiştir. Bu ülkenin bağımsızlığını kazandığı 18 Ekim 1991’den bugüne; savaşın, 

askeri darbelerin, enerji kaynaklarına dayalı çekişmelerin ve demokratik bir siyasal sistem 

kurma gayretlerinin iç içe olduğu karmaşık (fırtınalı) bir siyasal sürecin içinden geçtiği 

görülüyor.  

Demokratikleşme sürecini olumsuz etkileyen önemli bir husus olarak Azerbaycan’a ait 

Karabağ bölgesine Ermenistan kuvvetlerinin saldırmasıyla başlayan savaş sürecinden ayrıca 

bahsetmek gerekir. Zira, savaş ortamının ülkenin demokratikleşme ve batı ile entegrasyon 

noktasındaki iyiniyetli çabalarını zayıflatıcı bir zemin yarattığını söylemek mümkündür. Bu 

hususu biraz daha açmak gerekirse; Azerbaycan 21. yüzyılın eşiğinde toprakları resmen işgal 

altında tutulan bir ülke olarak;  milli onuru yıkık, demokrasinin bayraktarlığını yapan 

uluslararası toplumdan umduğunu bulamayan13 ve devamlı güvenlik endişesi içinde olan bir 

ülke konumuna sürüklenmiştir. Böyle bir ortamda demokratikleşmesi amaçlanan siyasal 

                                                           
12 Bilindiği üzere halk tarafından seçilen yetkileri geniş bir cumhurbaşkanı yarı başkanlık sisteminin başlıca 
karakteristiğidir. Azerbaycan’da cumhurbaşkanına tanınan geniş yetkilere birkaç örnek vermek gerekirse; ilk 
olarak cumhurbaşkanının bakanlar kurulunun hem hukuki hem de fiili manada başkanı oluşundan bahsetmek 
gerekir. Bu arada Azerbaycan’da başbakanı belirleme yetkisi de cumhurbaşkanına aittir. “Güçleştirici Veto” 
yetkisi sayesinde yasa çıkarma sürecinde de belirleyici konumda olan cumhurbaşkanının, imzalandığı gün 
yürürlüğe girebilen yasa gücünde kararname çıkarma gibi tek başına kullandığı sıra dışı bir yetkisi de söz 
konusudur. Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı parlamento onayı olmadan da hükümet adına olmak kaydıyla 
uluslararası antlaşma yapabilme gibi bir yetkinin de sahibidir (bkz. Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası md. 
109).  
 
13 Uluslararası toplumun Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesi karşısında ciddi bir karşı duruş 
sergilememesi sonucu bir hayal kırıklığı oluştuğu ve bu durumun da Azerbaycan’ın demokratikleşme adımlarını 
sekteye uğratan faktörler arasında yer aldığını söylemek mümkündür.  Çünkü bu durum duygusal ve tepkisel 
politikalara kapı aralayarak batılı kurumlara olan güveni azaltmış, karşılıklı işbirliği çabalarında bir isteksizliğe 
sebep olmuştur.  Ayrıca işgal sorunun batılı platformlarda sürüncemede kalmasının demokrasinin inşasından 
daha önemli sorunlar olduğu şeklindeki psikolojiyi de körüklediği söylenebilir. 
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kültür, tehdit algılamasına dayalı olarak biçimlenmesini sürdürmüştür. Azerbaycan’ın ancak 

1994 yılında Ermenistan ile yapılan ateşkesin ardından;  işgale uğramanın ve enerji için 

hâkimiyet mücadelesi sürdüren hegamonik güçlerin yakın ilgisinden kaynaklanan bir 

tedirginlikle ve çok temkinli olarak iç siyasete odaklanmaya başladığı söylenebilir. Bu şartlar 

altında demokratik esasları da içeren 1995 Anayasasının yapılması önemli bir başarı olarak 

değerlendirilebilir. Hemen ifade edilmelidir ki 1995 Anayasası’na buraya kadar değinilen 

sosya-psikolojik ve jeopolitik sıkıntılar yansımıştır. Buna örnek olarak,  anayasada siyasi 

istikrara önem veren güçlü bir yürütme organı tesis edilerek iplerin güçlü cumhurbaşkanına 

teslim edilmiş olması gösterilebilir (Gönenç, 1998: 194).  

 

3. AZERBAYCAN’DA DEMOKRASİ ADINA YAŞANANLAR 

Azerbaycan’da bağımsızlık sonrasında demokrasinin gerekleri bağlamında 

yaşananlara değinmeden önce bu ülkedeki demokratik arka plana dair bazı tespitlerden 

bahsetmek yerinde olacaktır. 

Bir kere her şeyden önce Azerbaycan’da 1918-20 yılları arasında demokratik bir 

cumhuriyetin hüküm sürmüş olması göz ardı edilmemesi gereken bir husustur. Buradan 

hareketle Azerbaycan’ın demokrasi bağlamında diğer Türk cumhuriyetlerine oranla daha 

pozitif bir tarihsel arka plana (birikime) sahip olduğunu söylemek mümkün. 28 Mayıs 

1918’de Mehmet Emin Resulzade (1884-1955) önderliğinde kurulmuş olan “Azerbaycan 

Demokratik Cumhuriyeti”, millet egemenliğine dayalı bir siyasal sistem üzerine inşa 

edilmiştir (Aslanlı, 2003). Feodal bir düzen (çarlık Rusya’sı) içinde yaşamakta olan doğulu ve 

Müslüman bir toplumda; 1918 gibi oldukça erken olduğu söylenebilecek olan bir tarihte 

demokratik bir cumhuriyetin kurulmuş olması özgürlükçü, eşitlikçi ve batıcı milliyetçi bir 

entelijensiyanın sahne alması ile alakalıdır. Mehmet Emin Resulzade, Ağaoğlu Ahmet gibi 

aydınların önderliğindeki bu jenerasyon gazete ve dergiler vasıtasıyla Azerbaycan 

kamuoyunda etkili olmuştur.14 28 Nisan 1920’de Sovyet işgaliyle yarım kalan bu demokratik 

teşebbüsün tüm 20. yüzyıl boyunca yarım kalan bir rüya (ya da teşebbüs) olarak çok sayıda 

                                                           
14 Milliyetçi ve demokrat kişiliğiyle tanınan düşünür ve siyaset adamı Mehmet Emin Resulzade önderliğinde 
kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti, Nisan 1920’de Azerbaycan’ın komünist kızıl ordu tarafından işgal edilmesiyle 
yıkılmış; yerine Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur. SSCB’ye zorunlu iltihakla birlikte 
ülkedeki demokratik toplumsallaşmanın yerini komünist rejim altında totaliter bir toplumsallaşma almıştır 
(Mollaer, 2004: 66).   



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

 

Azerbaycanlının siyasal toplumsallaşmasında etkili olduğunu söylemek bir abartı 

olmayacaktır.   

Yirminci yüzyılın başlarında yaşanan ve demokratik boyutuyla da milli hafızada iz 

bırakmış olan tüm bu gelişmelerin; aynı yüzyılın son çeyreğinde SSCB’de baş gösteren 

demokrasi ve bağımsızlık hareketleri esnasında Azerbaycan’ın ön plandaki ülkelerden biri 

olmasında etkili olduğu söylenebilir. Nitekim SSCB’deki ilk muhalif kuruluşlardan biri olan 

Azerbaycan Halk Cephesi (AHC) 1988 yılında Mehmet Emin Resulzade’nin demokratik 

cumhuriyet fikrini rehber edinmiş Alimler Cemiyeti’nin girişimleriyle Bakü’de kurulmuştur.15 

Âlimler Cemiyeti’nin yirminci yüzyıl başlarındaki demokrasi taraftarı milliyetçi çizginin 

devamı niteliğinde entelektüel bir topluluk olduğunun altı çizilmelidir. Dolayısıyla AHC’de 

sadece bir bağımsızlık örgütü konumunda olmayan, demokrasi bilinci toplumun üstünde 

entelektüel bir topluluk vasfına da sahip bir siyasal organizasyondur.   

Nitekim bu ocaktan yetişen ve 7 Haziran 1992’deki seçimi kazanarak yeni kurulan 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı olan16 Ebülfez Elçibey’de (1938-2000) 

kısa süren iktidarında milli iradeye saygıyı ön plana alan, demokratik siyasal kültüre katkıda 

bulunan bir devlet adamı profili çizmiştir. Elçibey’in iki yılı bulmayan cumhurbaşkanlığı 

döneminde; başta Milli İstiklal Partisi’nin faaliyetleri olmak üzere sert muhalefete dahi 

tolerans gösterilmesi, ivedi bir şekilde AGİT başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşa 

Azerbaycan’ın katılımının sağlanması ve çıkarılan yasaların demokrasi ile çelişmemesine 

özen gösterilişi17 demokrasi adına olumlu gelişmelerdir. Bu arada siyasal sistemin 

demokratikleşmesi için neler yapılması gerektiği Elçibey döneminde ülke gündeminden 

düşmeyen tartışma konularından bir tanesi olmuştur. Hatta Karabağ’daki çatışmaların ülke 

gündemini belirlediği zamanlarda dahi parti içi demokrasi konusu gündemde yer 

bulabilmektedir. Tüm bunları AHC üyesi elitlerde Mehmet Emin Resulzade etkisiyle yer 

                                                           
15 AHC’nin sahneye çıkması aynı zamanda siyasal çoğulculuğun da yaklaşık yetmiş yıllık bir aradan sonra tekrar 
başlangıcı olmuştur. Bu atmosfer içinde Azerbaycan’da Komünist Parti haricinde kurulan ilk siyasal parti ise 
1989’da kurulan Sosyal Demokrat Parti’dir. 
16 AHC’nin başkanı olarak bağımsızlık hareketine liderlik etmiş olan Ebulfez Elçibey bağımsızlık sonrası 
dönemdeki ilk Cumhurbaşkanı değildir. Bağımsızlık ilan edildiği esnada Azerbaycan Komünist Partisi birinci 
sekreteri olan Ayaz Muttalibov ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Muttalibov’un Hocalı katliamının ardından 1992 
yılında istifa ederek ülkeyi terk etmesi sonrasında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ise Elçibey kazanmıştır. 
17 1992’de çıkartılan siyasi partiler yasasından Elçibey dönemindeki demokrasiye iyi başlangıcın bir örneği 
olarak bahsedilebilir. Bu yasa devrin şartlarına göre hiç de fena değildir ve siyasi partileri demokrasinin temel 
taşı olarak gören bir niteliğe sahiptir. Bu noktada hatırlatmak gerekir ki; bir ülkedeki siyasi partiler yasası 
demokratik siyasal sistemin varlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Siyasi partiler yasasının taşıdığı nitelik 
bir ülkedeki parti sistemi ve parti içi demokrasinin durumunu dahi etkilemektedir. 
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etmiş olan demokrasi özlemiyle de açıklamak mümkündür. Netice itibariyle Elçibey 

döneminde demokrasi adına umut verici ve çoğu eski Sovyet ülkesine göre ileri düzeyde bir 

demokratik başlangıcın Azerbaycan’da sağlandığı söylenebilir.   

Azerbaycan’da demokrasiye yönelik yukarıda özetlenen pozitif hususlarla çelişen ve 

demokrasi doğrultusunda atılan hukuki ve siyasi adımların işlevselliğini azaltan tarihsel ve 

sosyolojik unsurlarda söz konusudur. Bu bağlamda ilk olarak demokrasinin inşası için gerekli 

elit eksikliğinden bahsedilebilir. Bu eksikliğin esas manada Azerbaycan’ın komünist 

geçmişiyle alakalı bir miras olduğu söylenebilir. Dolayısıyla 1992’de demokratik bir devlet 

inşa etmek için Elçibey önderliğinde kollar sıvanmışken, ardından Haydar Aliyev tarafından 

batılı demokratik bir ülke olma hedefi doğrultusunda adımlar atılırken demokratik bir 

toplumsallaşma yaşamamış, dolayısıyla demokratik bilinci düşük kadrolar ekseriyetle 

işbaşındadır.18 Bu eksikliğin demokrasiye geçiş sürecinde git-gellere (dalgalanmalara) yol 

açan faktörlerden biri olduğunu söylemek de mümkündür.19 Bu noktada doksanlı yılların 

başında Azerbaycan’daki çevresel şartların da demokrasi yolculuğunu kolaylaştıracak 

nitelikte olmadığını tekrar etmekte yarar vardır. Savaş, enerji mücadelesi, komşu ülkelerdeki 

karışıklıklar, demokratik elit eksikliği derken Azerbaycan’daki demokrasiye geçiş süreci çoğu 

kez batı ile uyumlu ılımlı otoriter bir görünüme bürünebilmiştir (Macit, 2012: 40). 

Azerbaycan’ın üçüncü cumhurbaşkanı olan Haydar Aliyev (1923-2003) dönemini bu 

tespitler ışığında ele almak faydalı olacaktır. Artan sıkıntılar karşısında tecrübesine güvenilen 

bir lider olarak devrin cumhurbaşkanı Elçibey tarafından Haziran 1993’te Bakü’ye davet 

edilen Haydar Aliyev aynı yılın Ekim ayından itibaren ipleri tamamen eline almıştır. Haydar 

Aliyev’in ilk iş olarak Ermenistan’la ateşkes imzalayarak savaşı durdurması ve ardından da 

hiç de fena bir anayasa olmayan 1995 Anayasasını yürürlüğe sokması başarılı bir stratejist 

olduğunu göstermekte. 1995 Anayasası için yapılan referanduma katılım oranı  % 86’olmuş;   

% 91,9 oranındaki evet oyu neticesinde bu anayasa yürürlüğe girmiştir. Anayasa; temsil ilkesi 

                                                           
18 Bu süreçte başrolde olan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in yaşadığı toplumsallaşmadan hareketle bir 
somutlaştırma yapılabilir. Demokratik bir devlet oluşturma misyonunu Elçibey’den devralmış olan Aliyev 
vaktiyle Sovyet sistemi içinde önemli görevler üstlenmiş üst düzey bir politikacıdır. 1969-1982 yılları arasında 
SSCB Komünist Partisi’nin birinci sekreteri olan Haydar Aliyev 1982 -1987 arasında da politbüro üyeliği 
yapmıştır. 
19 Siyasal toplumsallaşma ile sergilenen siyasal tutum ve davranışlar arasında güçlü bir ilişki olduğu açıktır. Az 
veya çok demokratik bilince sahip bir elitin de olmadığı demokrasiye geçiş süreçlerinde, geçmişte yaşanan 
siyasal toplumsallaşma doğrultusunda atılan adımlar neticesinde zaman zaman sıkıntılar kaçınılmaz olmaktadır. 
Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da yaşanan renkli devrimler, Beyaz Rusya ve hatta zaman zaman Rusya 
Federasyonu’nda karşılaşılan demokratik gerileyişler en azından demokratik bir elitin olmamasının yarattığı 
aksaklıkların tüm Sovyet coğrafyasında önemli bir sorun olduğunu gösteriyor. 
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(Anayasa md.1 ve 6), halk egemenliği prensibi (Anayasa md.2) güçler ayrılığı prensibi 

(Anayasa md.7), demokratiklik  (Anayasa md.7) gibi çoğulcu ve sınırlı demokrasinin varlığı 

açısından hayati önem taşıyan ilkelere dayanmaktadır. Siyasal sistem devletin üç temel 

gücünden “yürütme” ön planda olacak şekilde biçimlendirilmiş; yürütme gücü de halk 

tarafından seçilecek cumhurbaşkanının kontrolüne bırakılmıştır (Anayasa md 99). 1995 

Azerbaycan anayasasında; anayasa yargısı (Anayasa md.130) ve yargı kontrolünde seçim 

yapılmasına da yer verilmiş (Anayasa md.86) olması demokrasi adına önemli artılardır. Bu 

anayasada referandum (halkoyu) uygulamasının da geniş bir şekilde yer aldığı görülmektedir. 

(Anayasa md.3) 

1995 Azerbaycan Anayasasında temel hak ve özgürlüklerin de ayrıntılı bir şekilde yer 

aldığı görülüyor. Anayasanın ikinci kısmının üçüncü bölümünde sayılan hak ve özgürlükler 

eski Sovyet ülkelerinde yapılan birçok anayasaya göre (sözgelimi Kafkasya ve Orta 

Asya’daki anayasalardan) ayrıntılıdır. Uluslararası temel insan hakları sözleşmelerinde yer 

alan hak ve özgürlüklerin anayasaya itina ile aktarıldığını söylemek de mümkün (Gönenç, 

1998: 197). Anayasanın 12, 26, 60 ve özellikle de 71. maddesinde temel hak ve özgürlüklere 

yönelik ciddi garantiler de söz konusu. Demokratik siyasal kültürdeki yetersizliğe karşın 

bağımsızlık sonrası (demokrasiye geçiş döneminde) yapılan ilk anayasada demokratik ülke 

anayasalarındaki standarda yaklaşılmış olması önemli bir başarıdır. Bu hususu demokratik 

siyasal geleneklerin oluşması açısından doğru bir başlangıç ve ciddi bir iyi niyet gösterisi 

olarak değerlendirmek de mümkün.   

Ancak anayasal alandaki bu olumlu başlangıcın pratiğe pek yansıdığı söylenemez. 

Haydar Aliyev döneminde bilhassa seçim sathı mahalline girilmesiyle birlikte; başta basın, 

gösteri ve ifade özgürlükleri olmak üzere medeni ve siyasi hakları kullanmanın muhalefet 

açısından zorlaştığı söylenebilir. Siyasal hayatın olağan akışı içinde de yönetime eleştiride 

bulunmanın dahi kısıtlandığı dönemlerden de bahsedilebilir. Özellikle muhalif siyasi gruplara 

ve bağımsız medyaya yönelik tutuklama ve kısıtlamalar zaman zaman uluslararası insan 

hakları kuruluşlarının da gündemine oturmuştur (Mollaer, 2004: 73). Yine siyasi parti 

kapatmaları da Azerbaycan’ın demokrasi noktasındaki iyi niyetli çabalarına gölge 

düşürmüştür.20 

                                                           
20 Bir örnek vermek gerekirse Azerbaycan Adalet Partisi’nden (AAP) bahsedilebilir. 1995’de İçişleri 
Bakanlığınca kapatılan bu parti yoğun iç ve dış baskılar sonucu 2000 yılında açılmıştır (Aslanlı, 2003). 
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Haydar Aliyev döneminde temel hak ve özgürlüklerin tam olarak işletilememesi 

nedeniyle serbest - dürüst seçim ve muhalefetin iktidar olma şansının muhafaza edilmesi gibi 

hususlarda ciddi sıkıntılar yaşandı. Bu durum iktidar ile muhalefet arasında kaynak ve 

imkânlar açısından büyük eşitsizliğe yol açmıştır. Bu tabloya diğer Kafkas ülkelerinde olduğu 

gibi konsensüs ya da görüşme kültürünün olmamasının eklenmesiyle iktidar – muhalefet 

arasındaki kutuplaşmanın kronik bir hal aldığı söylenebilir (Ergun, 2007: 70, 72). Yine 

Haydar Aliyev döneminde oyların sayımı sırasında anayasadaki dürüst seçim ilkesine gölge 

düşüren anti demokratik uygulamalar yapıldığı uluslararası gözlemciler tarafından da 

gündeme taşınan bir konudur (Aslanlı, 2003; Ergun, 2007: 72). Ebulfez Elçibey’in % 59’luk 

oy oranıyla kazandığı 7 Haziran 1992 tarihli Cumhurbaşkanlığı seçiminin serbest ve dürüst 

seçim ilkeleri bağlamında uluslararası toplumca iyi bir başlangıç olarak değerlendirildiği göz 

önüne alındığında Haydar Aliyev döneminde en azından seçimlerin daha demokratik bir 

şekilde gerçekleşmesinin önemli bir beklenti olduğu da belirtilmelidir (Altstadt, 1997’den 

Ergun, 2007: 73). 

Azerbaycan’da Haydar Aliyev dönemiyle birlikte belirginleşen bu sıkıntıların 

demokrasiye geçiş süreci içindeki hemen her ülkede bir şekilde yaşanacağını da ifade etmek 

gerekir. Yukarıda dile getirilen olumsuzluklar yıllarca demokrasi ile idare edilen bir ülkede 

yaşandığı takdirde gerçekten şaşırtıcı olacaktır. Meseleye bu açıdan yaklaşıldığında geçiş 

sürecindeki Azerbaycan için yapılabilecek en sağlıklı eleştiri demokratik aksaklıkların düzeyi 

ile ilgili olabilir.21  

Azerbaycan’ın dördüncü cumhurbaşkanı olan İlham Aliyev’in iktidar döneminde ise 

iyiye doğru bir gidişten bahsetmek mümkün. İlham Aliyev Azerbaycan’ın dördüncü 

Cumhurbaşkanı olarak 15 Ekim 2003 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimiyle işbaşına 

geldi. İlham Aliyev’in birinci dönemi serbest ve dürüst seçim bağlamında yoğun eleştirilere 

                                                           
21 O halde “bu gibi sorunlarla daha az karşılaşılabilirdi” tarzındaki analizlerin daha gerçekçi ve yapıcı olacağını 
söylemek mümkündür. Tam bu noktada “demokrasiye geçiş sürecindeki hükümet sistemi tercihi acaba yarı 
başkanlık sistemi değil de parlamentarizm olsaydı demokratik aksaklıklar daha mı az olurdu?” şeklindeki bir 
soru da akla gelmektedir (Mollaer, 2004: 69). Şöyle bir düşünüldüğünde güçlü cumhurbaşkanı (yürütme) ile 
demokrasiye geçiş sürecini idare etmeye çalışan ülkelerde; uzlaşmacı demokratik siyasal kültür, çoğulculuk ve 
yargı bağımsızlığı henüz yerleşik olmadığından devlet başkanının siyasal hayattaki ağırlığının giderek artmasının 
(Başkancılığa kayış) oldukça büyük bir ihtimal olduğu fark edilebilir. Yine bu faktörlerin etkisiyle çok partili 
düzenin de fiilen tek partili bir hale dönüşmesi şaşırtıcı bir gelişme olmayacaktır. Ayrıca çoğulculuk 
yerleşmediği için kohabitasyon şartlarının da oluşmadığı bir siyasal iklimde yarı-başkanlık sisteminin 
demokratik bir işleyişi sahne olma şansı ya da en azından siyasal kültürü demokratik bir şekilde besleme gücü 
düşük olabilir.  
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sahne olmuştur22 2008 yılında başlayan ikinci döneminde ise bu meyandaki eleştirilerin 

giderek azaldığı görülüyor. Zira uluslararası toplumun eleştirileri dâhilinde demokratik 

adımlar atılmaya başlamış, demokrasi bağlamında bir iyiye gidiş kendini hissettirmiştir.23 Bu 

dönemde 2008 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 2010 Genel Seçimlerinde serbest ve dürüst 

seçimin gerekleri noktasında ciddi bir gayret göze çarpıyor.24 Batılı demokratik kurumlarla 

yoğunlaşan ilişkilere de bakarak İlham Aliyev’in ikinci dönemi ile birlikte Azerbaycan’da 

demokratikleşme bağlamında bir yeniden yükselişin, başka bir ifade ile normatif demokrasiye 

yakınlaşma sürecinin başladığı söylenebilir (Economist, 2013).   

Azerbaycan’ın demokrasi noktasında geldiği noktaya yönelik son olarak 

demokratikleşmeye ilişkin karşılaştırmalı ülke çalışmaları yapan uluslararası kuruluşların 

yayınladıkları endekslere göz atmak faydalı olabilir. 25 Bu sahada Dünya çapındaki en büyük 

bağımsız ve saygın kuruluş olarak kabul edilen Freedom House’un en son yayınladığı siyasi 

özgürlükler cetvelinde Azerbaycan 17 puanla oldukça gerilerde 26 (FH, 2013). Küresel 

                                                           
22 İlham Aliyev’in ilk cumhurbaşkanlığı dönemindeki; 2003 cumhurbaşkanlığı ve 2005 parlamento seçimlerinin 
serbest ve dürüst seçim ilkeleri noktasında önemli eksiklikler taşıdığı şeklindeki iddialar uluslararası 
kuruluşlarca da paylaşılmıştır. Sözgelimi AGİT’e bağlı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosuna 
(AGİT/ODIHR) göre özellikle 2005 genel seçimlerinde serbest ve dürüst seçim noktasında önemli eksiklikler 
yaşanmıştır. 
23 Yine AGİT’e bağlı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (AGİT/ODIHR) ve Avrupa Parlamentosu 
(AP) hem 2008 cumhurbaşkanlığı hem de 2010 genel seçimleri açısından eleştiri dozajını düşürerek olumlu 
gelişmeleri içeren raporlar yayınlamışlardır. Artık uluslararası örgütlerin raporlarına Azerbaycan’daki seçimlere 
yönelik olumlu eleştirilerin de dâhil olmasında; muhalefetin propaganda yapma imkânlarıyla,  oyların açık sayım 
ve dürüst ilanı hususlarındaki iyileştirmelerin etkisi büyüktür. Nitekim bu seçimi takip eden AGİT/ODIHR, AP 
ve Avrupa Konseyi gözlemcileri tarafından yapılan ortak açıklamada Azerbaycan’da serbest ve dürüst seçimler 
noktasında yapılacak daha çok şey olmakla birlikte önemli gelişmeler sağlandığı belirtilmektedir. Benzer bir 
yorum ve kutlamada ABD’den gelmiştir (NTVMSNBC, 2008). 
24 2010 yılında yapılan ve 23 partinin katıldığı genel seçimlerden hareketle Azerbaycan’daki başlıca siyasi 
partiler olarak: İlham Aliyev’in “Yeni Azerbaycan Partisi”, ülkedeki neredeyse tüm partilerin kaynağı 
konumundaki “Azerbaycan Halk Cephesi Partisi”, “Vatandaş Hemreliği Partisi”, “Komünist Parti”, Resul 
Guliyev’in “Azerbaycan Adalet Partisi”, İtibar Mehmedov’un “Azerbaycan Milli İstiklal Partisi” ve İsa 
Kamber’in “Müsavat Partisi”nden bahsedilebilir. Bu arada 2010 Genel Seçimlerinde bir seçim bloklaşmasının 
yaşandığından da bahsetmek gerekir: YAP merkezli “Yeni Azerbaycan Bloğu” ve Müsavat Partisi merkezli 
“Bizim Azerbaycan Bloğu”. Bu gelişme uzlaşmacı demokratik siyasi kültür açısından iyiye doğru bir işaret 
olarak değerlendirilebilir. Şu anda iktidarda bu seçimde % 62.4 oranında oy alan YAP bulunuyor. % 10.8 oy alan 
Azerbaycan Halk Cephesi partisi ise ana muhalefet partisi konumunda.  
25 Uluslararası örgütlerce hazırlanan indeks çalışmalarında ölçüt olarak kullanılan bazı parametrelerden 
bahsedilebilir. Bu parametrelerin başlıcaları;  seçimlerin serbest ve dürüst olarak gerçekleştirilmesi,  temel hak 
ve özgürlüklerin kullanılabilmesi ve siyasal katılma imkânlarının durumudur. Bu parametrelerden hareketle 
yapılacak analizlerin siyasi ve sivil (medeni) özgürlüklerin durumunu yansıtacağı düşünülmektedir. Hemen 
belirtilmelidir ki; bu endeksler hazırlanırken demokratikliğin düzeyini belirlemek için kullanılan evrensel ölçüm 
kriterleri ise henüz söz konusu değildir. 
26 Bu cetvelde ülkelere 0 ile 60 arasında değişen puanlar veriliyor. Tam puan 60. Bazı ülkelerin puanları şu 
şekilde: İsveç (60), Lüksemburg (60), Norveç (60), Hollanda (59), İspanya (57), İngiltere (56),  ABD (55), 
Güney Kore (50), Brezilya (47), Sırbistan (42), Türkiye (36), Venezuela (24), Kazakistan (21), Türkmenistan 
(6), Sudan (4) (FH, 2013). Ülkemizin bunca yıllık demokrasi tecrübesine rağmen bu endekste 36 puanla vasat bir 
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Demokrasi Platformunun indeksinde ise otoriter rejimler kategorisinde yer alıyor (DRA, 

2012). Azerbaycan Ekonomist dergisinin hazırladığı endekste ise 3.31 puanla 129. sırada  

(Economist, 2013). Bu sonuçlar Azerbaycan’ın son yıllardaki iyiye gidişe rağmen henüz; 

ifade özgürlüğü başta olmak üzere sivil özgürlükler noktasında istenilen düzeyde olmadığına 

işaret ediyor. 

 

SONUÇ 

Azerbaycan’da demokrasiye geçiş sürecinin ele alındığı bu çalışma sonucunda ortaya 

çıkan başlıca sonuç; bu ülkenin bağımsızlık sonrası dönemde içinde olduğu tüm olumsuz 

çevresel şartlara rağmen bir batılı demokrasi oluşturma noktasında ilerlemekte olduğudur.  

Ulaşılan bir başka sonuç olarak ise; bu süreçte medeni ve siyasi hak ve özgürlüklerin 

kullanılması noktasında ciddi sorunlar yaşandığıdır. Bunun siyasal hayata başlıca yansıması 

ise serbest ve dürüst seçim ilkelerinin gereğince uygulanamaması olmuştur. Demokrasi 

noktasındaki samimi duruşa, tüm iyi niyete rağmen bu tarz aksaklıkların yaşanmasının asıl 

olarak demokratik siyasal kültür noktasındaki yetersizlikle alakalı olduğu söylenebilir.   

Serbest ve dürüst seçim noktasında ilerlemenin “tecrübe” ve “bilinçlenme” ile yakın 

ilişkisi olduğu söylenebilir. Bir başka ifade ile bu ilkeler uygulandıkça işlerlik 

kazanabilmektedir. Serbest ve dürüst seçim konusunda Azerbaycan 2008 yılından bu yana 

çıtayı devamlı yükselten bir ülke görünümünde. Daha iyi olma açısından Avrupa Konseyi ile 

olan ilişkilerin arttırılması önerilebilir. Özellikle bu konseye bağlı bir kuruluş olan “Venedik 

Komisyonu” yla bu noktada yapılacak işbirliği ilerlemeyi daha hızlı ve nitelikli hale 

getirebilir.  

Azerbaycan’da en son yapılan 2008 Cumhurbaşkanlığı seçimini önemli bir milat 

olarak kabul etmek mümkündür. Azerbaycan’ın bu seçimle beraber serbest ve dürüst seçim 

noktasında eleştirilerin yanında övgüler de almaya başladığı görülüyor.  Önümüzdeki 

sonbaharda (9 Ekim 2013) yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu olumlu gidişatın 

devam edip etmeyeceği noktasında bir fikir vereceği söylenebilir. Hemen ifade edilmelidir ki 

önemli bir jeopolitiğe sahip olan Azerbaycan tüm dünyanın dikkatle takip ettiği bir ülke. Daha 

şimdiden BM, AGİT, AB ve Avrupa Konseyi 9 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi 

için gözlemci heyeti göndereceklerini açıklamış durumda. Tekrar aday olan Azerbaycan 

                                                                                                                                                                                     

konumda oluşu ve eski bir doğu bloğu ülkesi olan savaş yorgunu Sırbistan’ın dahi gerisinde bulunması ise 
düşündürücü.   
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Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in son zamanlarda batılı ülkelere olan temaslarını sıklaştırdığı 

ve Azerbaycan’da demokratik ilerlemenin hızlanacağı yönünde demeçlerde bulunduğu 

görülüyor. 27 

Bu çalışmada uzlaşmacı demokratik siyasal kültüre birden bire ulaşılamayacağı sık sık 

vurgulandı. Azerbaycan bir yana komünizmle hiç tanışmamış, modernleşme neticesinde 

demokrasiye geçiş süreci yaşayan bir ülkede dahi hukuken ve yapısal olarak demokrasinin 

ilke ve nitelikleri siyasal sisteme entegre edilse bile demokrasi çarklarını çevirecek siyasal 

kültürün oluşması zor ve sıkıntılı bir süreç olacaktır.  

Siyasal kültürün demokratikleşmesi için her şeyden önce demokratik süreçlerde 

kesinti olmaması (sürekliliğinin sağlanması) büyük önem arz etmektedir. Azerbaycan gibi bir 

ülkede bunun sağlanması için iktidarın muhalefetin eleştirilerine saygı duyması (ılımlılık), 

muhalefetin de hükümete karşı daha olumlu (yapıcılık) yaklaşması önemli bir etken olacaktır. 

Demokratik siyasal kültüre giden yolda Azerbaycan’a yönelik bir diğer öneri olarak da; 

eğitim kurumu aracılığıyla demokrasi ve insan haklarını birey toplumsallaşmasının önemli bir 

unsuru haline getirecek politikalara yönelmesinden bahsedilebilir. 

Azerbaycan’da 1995 Anayasası ve çıkartılan birçok yasa ile zaten biçimsel manada 

demokrasi oluşturulmuştur. Uluslararası planda ise Azerbaycan tüm önemli uluslararası insan 

hakları belgelerini imzalayan ve milli hukukuna yansıtmaya çalışan iyi niyetli bir ülke 

pozisyonundadır. 28  Bunlara ek olarak; ülkedeki kentli görünüm, ekonomik gelişmenin 

sürmesi, eğitim istatistiklerindeki yükseliş, Avrupa Konseyi ve AB başta olmak üzere 

uluslararası örgütlerle kurulan yakın ilişki ve en önemlisi de Arap ve Ortadoğu ülkelerindeki 

gibi bir monarşi ve tutuculuk geleneğinin olmaması Azerbaycan’ı demokratikleşme açısından 

avantajlı kılan özelliklerdir.   

                                                           
27 Uzun yıllar Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde Azerbaycan delegasyonunun başkanlığını da yapmış 
olan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Mayıs 2013’de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Jean Claude 
Mignon’la olan görüşmesinde, Azerbaycan’ın demokrasi ve insan hakları alanında ilerlemesini sürdüreceğini 
dile getirmiştir. Mignon ise Azerbaycan’ın geçiş sürecindeki bir ülke olarak Avrupa Konseyi’ne üye olmasından, 
Avrupa değerleri noktasında önemli adımlar atmasından ve önemli insan hakları sözleşmelerini kabul 
etmesinden övgüyle bahsetmiştir. Bu görüşmede Mignon’un Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nce kabul 
edilen 1917 numaralı karara atıfta bulunarak ifade ve toplantı özgürlükleri noktasında yeni adımlar 
beklediklerine dair bir çağrısı da söz konusu (avrupakonseyi.org.tr). Yine İlham Aliyev en son Haziran 2013 
tarihinde gerçekleştirdiği AB gezisinde demokratik gelişme hususunda kararlı olduklarını, Azerbaycan’ın 
Avrupa’ya mümkün olduğu kadar yakın olmak istediğini dile getirmiştir.  
28 Bu noktada Azerbaycan’ın 9 Mayıs 2006’da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildiğini 
belirtmekte fayda vardır.  Bu konsey esas olarak BM’ye üye ülkelerin, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi başta 
olmak üzere BM tarafından yapılmış insan hakları sözleşmelerine uyup uymadıkları üzerinde çalışmalarını 
sürdürmektedir.  
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Orta Asya ve Hazar havzası Kuveyt, Meksika Körfezi ve Kuzey Denizi’nden kat kat 

enerji zengini ve açıkçası birçok ülkenin kontrol altında tutmak isteyeceği bölgelerdir 

(Erdurmaz, 2009: 55). Üstelik Azerbaycan’ın Ermenistan’la savaş hali de devam ediyor. 

İlham Aliyev bu nazik jeopolitik konumdan ötürü çok dikkatli gitmek isteyen bir lider 

görünümünde. Kendisine babası Haydar Aliyev’den miras kaldığı söylenebilecek olan 

güvenlik kaygısının ön planda olduğu, dengeli bir siyaseti temkinli demokratik 

iyileştirmelerle devam ettirecek gibi görünüyor (Ergun, 2007: 74).  Bu strateji 

demokratikleşme ikinci plana atılmadığı sürece faydalı olabilir. Gerçek anlamda siyasal 

meşruiyetin güçlenmesi, refah artışı ve ekonomik gelişme ancak demokratik pekişmeyle 

sağlanabilir. Bu arada demokratikleşen bir Azerbaycan’ın reel egemenliğinin de yükseleceği, 

bölgesel güç ve model ülke olabileceği, en önemlisi de Karabağ konusunda Ermenistan’ı 

köşeye sıkıştırabileceği bir gerçek. 

Son olarak demokrasiye geçiş sürecindeki Azerbaycan’a dair Türkiye’ye düşen bazı 

görevlerden bahsedilebilir. Bu bağlamda her şeyden önce Türk dünyasının ayrılmaz bir 

parçası olan Azerbaycan’ın Türkiye için manevi bakımdan çok özel bir ülke olduğu 

vurgulanmalıdır. Azerbaycan köklü tarihsel ve kültürel bağların etkisiyle Türkiye’nin 

Kafkasya’daki jeostratejik ağırlık merkezi konumunda olan bir ülkedir. Unutulmamalıdır ki 

demokratik, modern ve güçlü bir Azerbaycan Türkiye’nin de bölgedeki ağırlığını arttıracaktır. 

Türkiye demokrasi eksenli bir istikrar ve işbirliği misyonuyla Can Azerbaycan’ın her daim 

yanında olmalıdır.  
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SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİNİN YEREL 
KALKINMA BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (BAYBURT İLİ ÖRNEĞİ) 

 

      
     Arş. Gör. Cem KÂHYA∗∗∗∗  Öğr. Gör. İlyas Kays İMAMOĞLU∗∗∗∗∗∗∗∗ 

ÖZ 
Günümüzün dünyasında girişimcilik, üzerinde dikkatle durulması gereken konulardan 

biridir. Girişimcilik, hem sosyal, hem de ekonomik hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır ve aynı 
zamanda toplumların kalkınma düzeylerini belirleyen önemli bir faktördür. Bu nedenleri göz 
önünde bulundurarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmadaki ilk amacımız, pilot bölge olarak 
seçtiğimiz Bayburt ilinin hem sosyal, hem de ekonomik hayatında önemli bir aktör olan esnaf 
kesiminin girişimcilik özelliklerini belirlemektir. Çalışmadaki ikinci amacımız ise, esnafın 
girişimcilik özelliklerinin, sosyo-demografik özelliklere (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim 
düzeyi ve gelir düzeyi) göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. 
Böylece bu iki amacı gerçekleştirmek suretiyle Bayburt ilinin yerel kalkınma düzeyi ile ilgili 
genel bir değerlendirme yapılmış ve mevcut yerel kalkınma düzeyinin yükseltilmesi için bazı 
öneriler geliştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Bayburt esnafının girişimcilik düzeyi orta 
seviyededir. Sosyo-demografik özelliklere göre yapılan Anovave t analizleri sonucunda ise, 
cinsiyet ile belirsizliğe tolerans, medeni durum ile risk alma ve eğitim düzeyi ile risk alma ve 
başarma ihtiyacı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Yaş ve gelir 
düzeyi ile hiçbir girişimcilik özelliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa 
rastlanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimci, Girişimcilik, Girişimcilik Özellikleri, Yerel Kalkınma 
 

THE ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SOCIO-
DEMOGRAPHIC ATTRIBUTES AND THE ENTREPRENEURSHIP IN THE 

CONTEXT OF LEVEL OF THE LOCALDEVELOPMENT 
(EXAMPLE OF BAYBURT) 

 
ABSTRACT 
In today’s world, the entrepreneurship is one of the issues to be focus on carefully. Both 

the entrepreneurship is an indispensable part of the social and economic life, and at same time 
it is an important factor determining the development level of the societies. By taking into 
consideration these reasons, the first purpose of this study is to determine the entrepreneurial 
characteristics of the trades sector who is the important actor of both social and economic life 
of Bayburt. The second purpose of study is to whether the characteristics of the trades show 
significant differences according to the socio-demographic attributes. Thus it had been made 
an overall assessment about the level of the local development of Bayburt and it had been 
developed the advances for raising the current level of the local development by accomplish 
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these purposes. According to the research results; the level of entrepreneurship of Bayburt is 
moderate. At the result of Anova and t analyzes were performed to socio-demographic 
attributes, there are significantly differences between the gender and the tolerance for 
ambiguity, the marital status and risk taking, and the educational level and risk taking and the 
need of success. There are no significantly differences between the age and the level of 
income and the entrepreneurial characteristics. 

Key Words: Entrepreneur, Entrepreneurship, Entrepreneurship Attributes, Local 
Development 

 
1. GİRİŞ 

 
Yeni iş imkânlarını keşfetmek veya tanımlamak ve bu imkânları ekonomik kazanç için 

yeni girişimlerde kullanmak, insan yaşamında daima önemli olmuştur. Tarihe baktığımızda, 
geçmişten bugüne kadar tarihin her aşamasında girişimsel aktivitelerin ne kadar önemli 
olduğu ile ilgili örnekleri rahatlıkla görebiliriz (Landström, 2005). 

 
Girişimcilik amaç yönelimli bir süreç olup, birey yaratıcı düşünce ile pazar fırsatlarını 

tanımlar, kaynakları korur, arzulanan sonuçları başarmak için girişiminde risk alırken çevreye 
uyum sağlar. Girişimci ruh, bireylerin yeni pazarlar yaratmasında ve ekonomik gelişmeyi 
ilerletmede itici bir güçtür (Chelariuvd, 2008). 

 
Girişimcilik ile yapılan araştırmalar, özellikle küçük girişimsel firmaların yenilik 

faaliyetlerinde sürükleyici bir lokomotif görevi gördüğünü göstermektedir. Çünkü girişimsel 
küçük firmalar bilginin diğer firmalara, diğer sektörlere ve diğer bölgelere taşmasını ve 
yayılmasını sağlayan mekanizmalardan biridir. Dolayısıyla girişimcilik faaliyetleri bilginin 
yayılmasını kolaylaştırıp, ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır (Audretsch ve Thurik, 
2001). Girişimcilik faaliyetleri bir toplumun gelir seviyesini belirleyen en önemli faktörlerden 
biridir. Fakat bununla birlikte girişimcilik sadece bir toplumun gelir seviyesini 
anlatmamaktadır. Bunun yanında değişimi harekete geçiren güçtür (Cuervo, 2005).  

 
Girişimcilik, kalkınmada geri kalmış bölgelerde toplumsal ve ekonomik uyumun 

güçlendirilmesine, ekonomik faaliyetlerin canlanmasına ve iş yaratılmasına ya da işsiz veya 
engelli kişilerin iş yaşamıyla entegrasyonuna da katkıda bulunabilmektedir. Girişimciliği 
teşvik etmek OECD üyesi ülkelerin hükümetleri ile yeni oluşmakta olan ve gelişmekte olan 
ekonomilerin gündemindeki ilk maddelerden biridir, zira girişimciler sermaye, yenilik ve 
beceriyi bir araya getiren büyüme katalizatörleridir. Yenilikçi değişimlerin yaşandığı bu çağda 
girişimcilik özel bir yere sahiptir ve özellikle girişimcilik koşullarının genellikle yetersiz 
olduğu yeni oluşmakta olan ve kalkınmakta olan ekonomilerde firma kurma dinamizmine 
yardımcı olacak bir ortamın yaratılması çok önemli addedilmektedir (Çetindamar, 2002). 

 
Yukarıdaki açıklamalardan da hareketle bu çalışma, Bayburt İli’nde gerçekleştirilmiştir. 

Böyle bir çalışmanın Bayburt İli’nde gerçekleştirilmesinin nedeni çeşitlidir. Öncelikle 
Bayburt İli, Yüksek Planlama Kurulunun 11/10/2011 tarihli ve 2011/25 sayılı Raporu ile 
Bakanlar Kurulu’na sunulan ekli “2012 Yılı Programı” ile “2012 Yılı Programının 
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın kabulü; 641 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 32’nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/10/2011 tarihinde 
alınan karar uyarınca, kalkınmada öncelikli yöreler sıralamasında birinci derecede öncelikli 
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yöre olarak 9. sırada yer almaktadır. Ayrıca illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini 
belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bilimsel bir çalışmada, Bayburt İli, sosyo-ekonomik 
gelişmişlik düzeyi iller sıralamasında 65’inci sırada yer almıştır (Yıldız vd., 2010). Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre, ilin nüfusu 74.412 ile Türkiye’nin en az nüfusu olan 
ilidir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, iller bazında kişi başına GSYİH 
sıralamasında 78. sırada, iller arası rekabetçilik endeksinde 75. Sırada ve GSYİH katkı payı 
%0,1 ile son sıradadır. İllerin ihracat sıralamasında 77’nci, ithalat sıralamasında ise 75’inci 
sıradadır. 

 
Bölgesel kalkınmanın uygulandığı yerler, genellikle göreceli olarak diğer bölgelerden pek 

çok konuda ve özellikle de sosyo-ekonomik olarak geri kalmıştır. Diğer bölgelere göre 
mevcut ve daha avantajlı olan sektörlerinin geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu sektörlerin 
sadece kamu eliyle geliştirilmesini beklemek, hem gerçekçi hem de sürdürülebilir 
olmayacaktır. Çünkü kamunun kaynakları kısıtlıdır ve tüm kaynaklarını bu bölgelere 
ayıramaz. Dolayısı ile bölgedeki mevcut yerel potansiyellerin harekete geçirilmesinde, kamu 
yönlendirici ve geliştirici bir rol üstlenmeli ve sürdürülebilir bir gelişme içinde yerel 
dinamikleri harekete geçirmelidir. Bu; yöntem olarak hem ekonomik, hem de kalıcıdır. Çünkü 
temelinde bölge insanı ve bölge kaynağı vardır.  Bu boyutuyla, bölgesel kalkınmada 
girişimciliğin geliştirilmesi, dolayısı ile bölgenin sahip olduğu potansiyellerin kalkınma 
sürecine entegre edilmesi son derece önemlidir (Paksoy ve Aydoğdu, 2010).  

 
Yukarıda belirtilenler ışığındabu çalışmada, Bayburt ilinin hem sosyal, hem de ekonomik 

hayatında önemli bir aktör olan esnaf kesiminin girişimcilik özellikleri belirlenmiş ve esnafın 
girişimcilik özelliklerinin, sosyo-demografik özelliklere (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim 
düzeyi ve gelir düzeyi) göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği ortaya konulmuştur. 
Böylece Bayburt ilinin yerel kalkınma düzeyi ile ilgili genel bir değerlendirme yapılmış ve 
mevcut yerel kalkınma düzeyinin yükseltilebilmesi için bazı öneriler geliştirilmiştir. 
 

2. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI 
 

Girişimci ve girişimcilik kavramları, bireysel ve toplumsal anlamda refah ve yenilikle 
anıldığı için uzun yıllardır farklı grupların ilgisini çekerek literatürde hatırı sayılır şekilde ele 
alınmıştır. Ekonomi, yönetim, sosyoloji ve psikoloji gibi farklı disiplinler tarafından ele alınan 
kavrama her disiplin, kendi yönelimi gereğince anlamlar yüklemiştir (Hill, 2005).  

 
Girişimcilik (entrepreneurship) kavramının bugünkü anlamda kullanılması,  kapitalist 

üretim tarzının egemen hale gelmesiyle ilişkilidir. Kavramın iktisat literatürüne girişi de, 
aslında, l9. ve 20.yüzyıllarda başlar. Kavramı ekonomiye,  Fransız ekonomist Cantillon 
kazandırmıştır (Aytaç ve İlhan, 2007).Cantillon (1755)’un girişimcilik anlayışına göre 
girişimci, pazardaki arz ve talepten haberdardır. Bununla beraber, talep yaratma yeteneğine 
sahip değildir. Söz konusu bakış açısı kapsamında girişimciler, yenilikçiliğe göre değil sadece 
pazardaki arz ve talebe göre davranış göstermektedir (Muzaffar, 2011).Girişimcilik 
konusunda pek çok çalışmaya imza atan Schumpeter’e göre ise girişimcilik, yenilik ve 
kaynakların yeniden bileşimi yolu ile devamlı olarak yeni pazar geliştirme, teknolojik 
gelişmenin yararlarını maksimize etme ve eşsizlik ve yenilik üzerine odaklanma sürecidir 
(Naktiyok, 2004). Girişimcilik ile ilgili birçok çalışması bulunan bir diğer bilim insanı olan 
Coulter’e (2001) göre girişimcilik; gerekli olan zaman ve çabayı ayırarak, finansal, sosyal ve 
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psikolojik riskleri bir araya getirerek, parasal ve kişisel tatmin ödülü alarak farklı olan bir şeyi 
yaratma süreci (Coulter, 2001) olarak ifade edilmektedir.  

 
Girişimcilik; kendi amaçlarını gerçekleştirmek, ulaşılabilir kaynakların yenilikçi 

birleşimlerini gerçekleştirmek, belirsizlik ve risk alma davranışlarını gerçekleştirmek, riskten 
kaçış veya riski en alt düzeye indirmek, ve proaktif ve fırsata arama davranışlarını 
gerçekleştirmektir (Gupta vd., 2004). O halde girişimci, fırsatların farkına varır, onları 
değerlendirir ve pazarlanabilir fikirlere dönüştürür. Fırsatlara zamanla, çabayla, parayla ve 
becerilerle değer katar; bu fikirleri uygulamak için rekabetçi pazarın risklerini dikkate alır ve 
bu çabalarından ödül sağlar (Karabulut, 2009).  

 
Klasik iktisat anlayışına göre, girişimciliğin ortaya çıkmasına neden olan temel güdü, 

bireysel çıkarlarının üst seviyeye çıkarılmasıdır. Yani ekonomik fayda ve kar elde etme isteği 
girişimciliğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Girginer ve Uçkun, 2009). 

 
Bir kişinin girişimci olabilmesi için risk ve sorumluluk üstlenebilme, dinamik bir kişilik, 

yeniliklere açık olma, büyüme tutkusu gibi belirli niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bu 
çerçevede girişimci tutum ve davranışlar rekabet etme ve başarma motivasyonu, sahiplik alma 
ve sorumlu olma, bağımsız olarak kendi kendine karar alabilme, yeni bilgi, insan ve eylemlere 
açık olma, belirsizliği tolere edebilme, yaratıcı ve esnek düşünme, problem çözme ve karar 
verme, fırsatları görme ve yakalama yeteneği, risklerin farkında olma, zorluklarla mücadelede 
kararlı ve güçlü olma, riskleri azaltma ve yönetme kapasitesi, bir vizyon düşünme, oluşturma 
ve tartışma ve diğerlerini etkileme kapasitesine sahip olma şeklinde sıralanabilir (Johnson, 
2001). Bunların yanında yaş, cinsiyet, deneyim, eğitim durumu, aile yapısı, girişimcinin 
geçmişi, sosyo-ekonomik statü gibi demografik faktörler de algılamaları etkileyen bireysel 
faktörlerdir(Erdem, 2001). Girişimcilik eğilimi, her şeyden önce bireysel faktörlerle çevresel 
faktörlerin bir bileşimi olup, bireylerin kendi işini yapma konusundaki istek ve kararlılığını 
ifade etmekte ve girişimcilik davranışının bir parçası olarak özerklik, yenilik yapma, risk 
alma, proaktiflik ve rekabetçi bir yapı gibi temel süreçler ile birlikte bütünü oluşturmaktadır 
(Börü, 2006). Girişimcilik eğilimi, işletmelerin giriştikleri girişimcilik faaliyetlerinde strateji 
oluşturma süreçleri ve stilleri olarak (Lumpkin ve Dess, 2001) da ele alınabilmektedir. 

 
Girişimcilik eğilimi, genelde aileden devralınmaktadır. Ailenin etkisini ise, sosyal ve 

ekonomik süreçler belirlemektedir. Bu kapsamda; ailenin yapısı, babanın mesleği, eğitim ve 
gelir seviyesi girişimcilik eğiliminin oluşumunda etkin olmaktadır. Çünkü eğitimli, meslek 
sahibi ve yüksek gelir sahibi olan baba, çocuklarının da eğitimli olmasına imkân sağlayacak 
ve çocuk, girişimcilik için gerekli bilgi ve donanıma sahip olacaktır(Emsen,2001). 
Demografik olarak, ailede ilk çocuk olanların, erkeklerin, eğitim düzeyi yüksek olanların ve 
girişimci yapıya sahip ailelerde doğanların, girişimci olma olasılıkları daha yüksektir. Yine 
yaş, medeni durum, ailenin gelir durumu gibi faktörler de demografik olarak önemli 
faktörlerdir (Özdenvd., 2008). Erkekler, genellikle ekonomik güdüleyicileri tercih ederken, 
kadınlar iş ve aile dengesini sağlamak için girişimciliğe başladıklarını söylemektedirler. 
Kadınlar, kendileriyle aynı vasıflardaki erkeklere göre, aile bağlantılı yaşam tarzı nedeniyle 
girişimciliğe başlarken, erkeklerde ekonomik sebepler daha ağırlıklı olarak görülmektedir 
(Demartino ve Barbato, 2003). Girişimcilik ile nüfus yapısı, satın alma gücü paritesi, 
demografik yapı, yeni ürün-yeni girişim oranı, büyüme oranı, GSYİH vs. gibi faktörlerin 
yakın ilişkisi olduğunu göstermişlerdir (Bomsa ve Leive, 2009). Cinsiyet, eğitim düzeyi ve 
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kendi işini yapan bir ailede yetişmiş olmak gibi etmenler de bireyin girişimcilik eğilimini 
etkilemektedir (Crant,1996).  

Yapılan çeşitli araştırmalar yeni bir girişim yaratma eğiliminin mevcut yaşam tarzı, 
çocukluk, aile çevresi, eğitim, yaş, iş deneyimi ve destek ağları gibi çeşitli unsurları içeren 
durumsal itme ve çekme faktörleri sonucunda ortaya çıktığını göstermektedir. (Börü, 2006). 
Diğer yandan ekonomik gelişme ile girişimcilik arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. 
Ekonomik çeşitlilik girişimciliği, girişimcilik tercihleri de ekonomik gelişme ve çeşitliliği 
artırmaktadır (Bomsa ve Levie, 2009). İstihdam ve refah üzerindeki olumlu etkilerine vurgu 
yapılan girişimcilik, ülkeler ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının giderilmesinde 
önemli bir araç olmasının yanı sıra günümüz kapitalist piyasa ekonomisi sisteminin temel 
dinamiği olarak da kabul edilmektedir (ButtrickandMoran, 2005). 

 
3. UYGULAMA 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
 
Bu çalışmanın iki amacı vardır. Birincisi, araştırmanın gerçekleştirildiği Bayburt ilinde 

faaliyet gösteren esnaf kesiminin girişimcilik özelliklerini belirlemek, ikincisi ise bu 
girişimcilik özelliklerinin, sosyo-demografik özelliklere göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini ortaya koymaktır. Bu iki amacı gerçekleştirmek suretiyle Bayburt ilinin yerel 
kalkınma düzeyi ile ilgili genel bir değerlendirme yapılmış ve bölgesel kalkınma düzeyinin 
yükseltilmesi için bazı öneriler geliştirilmiştir. 

 
3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
 
Araştırmanın evrenini, Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı esnaflar 

oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında bu esnaf grubu içerisinden rastgele olarak belirlenen 
150 kişilik bir örneklem grubuna anket yoluyla ulaşılmıştır. Eksik ve gelişigüzel doldurulan 3 
anket çıkarıldıktan sonra geriye kalan toplam 147 anket analize dâhil edilmiştir. Anketlerin 
geri dönüş oranı %98’dir.  

 
3.3. Araştırmanın Yöntemi 
 
Araştırmada, sosyo-demografik özellikler olan yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi 

ve gelir düzeyi, araştırmanın kontrol değişkenleri olarak kabul edilmiştir ve bu değişkenlere 
ilişkin veriler frekans analizinden yararlanılarak değerlendirilmiştir. Yine araştırmada, 
belirsizliğe tolerans, bağımsızlık ihtiyacı, risk alma, yenilikçilik, başarma ihtiyacı, insanlarla 
ilişki, içsel kontrol yaratıcılık özellikleri, girişimcilik özellikleri olarak kabul edilerek, söz 
konusu özelliklerin katılımcılarda bulunma düzeyleri de yine frekans analizinden 
yararlanılarakdeğerlendirilmiştir. Ardından, katılımcıların girişimcilik özelliklerinin sosyo-
demografik özelliklere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 
anova ve t analizleri gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların girişimcilik özellikleri 
değerlendirilirken aşağıdaki puanlama kriterleri göz önünde bulundurulmuştur. 

5,00 - 4,01 arası ortalama puan = Çok Yüksek  
4,00 - 3,01 arası ortalama puan = Yüksek  
3,00 - 2,01 arası ortalama puan = Orta  
2,00 - 1,01 arası ortalama puan = Düşük  
1,00 - 0,00 arası ortalama puan = Çok Düşük  
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3.4. Veri Toplama Araçları 
 
Katılımcıların yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi ve gelir düzeyine ilişkin veriler 

için kişisel bilgi formundan; girişimci kişilik özelliklerinibelirlemek için de, Avşar (2007)’nin 
tez çalışmasında kullandığı “Girişimci Kişilik Ölçeği”ndenyararlanılmıştır. Ölçeğin 
oluşturulmasında, önceki araştırmalarda kullanılan soru, örnek olay ve önermelerden 
faydalanılmıştır. Bu kapsamda, girişimcilik eğilimini ölçmeye yarayan ölçekler incelenmiştir. 
Bu ölçeklerin içerikleri ve kullanılan sorular araştırmanın ihtiyacına göre kaynak olarak 
kullanılmıştır. Ayrıca, anket ifadelerinin oluşturulmasında,Summers (1998) ve Brice 
(2002)’nin girişimcilik eğilimleri konusunda yaptıkları araştırmalardakullanılan sorulardan da 
yararlanılmıştır (Avşar, 2007). İlgili ölçekte, her biri beş sorudan oluşan toplam sekiz özellik 
bulunmaktadır. Bu özelliklere ilişkin açıklayıcı bilgiler aşağıda verilmiştir: 

 
1- Belirsizliğe Tolerans: Belirsizliğe tolerans, rahatsızlık ve tehdit oluşturan koşullara 

tahammül etmeyi, kabullenebilmeyi içeren bir özelliktir (Brice, 2002). Buna göre, 
girişimcilerin bu belirsiz koşullara belirli düzeylerde tahammül edebilmesi gerekir. Çünkü 
ekonomik koşullar, talepler, tüketici zevk ve tercihleri zamanla değişebilmektedir. Bu 
değişimler ekonomide, bazen oldukça derin belirsizliklere neden olabilmektedir. 
Girişimcilerin, bu belirsiz durumların üstesinden gelebilmeleri için, yüksek düzeyde 
belirsizliğe karşı tolerans yeteneğine sahip olmaları gerekir (Avşar, 2007). 

 
2- Bağımsızlık İhtiyacı:Kendi potansiyelini gerçekleştirebilme, kendisınırlarını ve 

hedeflerini tayin edebilme ya da kontrol edebilme olarak ifade edilebilir (Kuriloff vd., 1993). 
Girişimcinin bu özelliği, katı bürokrasi koşullarına karşı koymasına yardımcı olur. Bağımsız 
davranarak fark yaratır (Aykan, 2002).  

 
3- Risk Alma:Geleneksel girişimciliğin tanımı, risk üstlenme eylemine dayalıdır. Cantillon 

(1755)’den beri girişimciliğin risk alma yönüne hep dikkat çekilmiş ve yazında girişimci çoğu 
zaman bir risk üstlenici olarak tanımlanmıştır. Ancak ekonomik riskler, girişimciler için 
sadece bir boyuttur; belirsiz bir çevrede kariyer riski sosyal riskler, psikolojik ve fiziksel 
riskler çoğu zaman ekonomik risklerle bir aradadır. Üstlenilen tüm bu risklerin sonucunda 
girişimcinin beklediği başarıdır veya başlangıçta hedeflediği sonuçlara ulaşmadır; ancak, 
başarısızlık da muhtemeldir (Akşit, 2003).  

 
4- Yenilikçilik: Bilinmeyen yepyeni bir ürün veya hizmeti getirmek suretiyle farklılık 

yaratarak veya mevcut bir iş fikrinin potansiyelini değerlendirerek fayda sağlamak 
girişimcinin en önemli özelliklerindendir (Gözek, 2006). 

 
5- Başarma İhtiyacı:Yüksek düzeyde performans gösterme ya da rekabet ortamında öne 

çıkma arzusunu ifade eder. Girişimciler, yüksek başarı ihtiyacının etkisi altındadırlar. Bu 
nedenle kendilerini başarı ile özdeşleştirmeyi isterler. Başarı ihtiyacı yüksek olan 
girişimcilerin varlığı, ülkelerin ekonomik kalkınmalarına da önemli derecede katkı sağlar 
(Eren, 2001).  

 
6- İnsanlarla İlişki: Girişimciler işleri gereği insanlarla sürekli etkileşim halinde 

bulunurlar. Bu durum, girişimcilerin insanlarla iyi ilişkiler kurabilme yeteneğinin yüksek 
olmasını gerektirir. Çünkü bugün iş hayatında kazanan olmak oldukça zorlaşmıştır. 
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Girişimcilerin bugünün iş hayatında kazanan olabilmeleri için, daha çok aktif ve müşteri 
odaklı olmaları ve dolayısıyla insanlarla iyi ilişkiler kurabilme yeteneğine daha çok sahip 
olmaları gerekmektedir (Avşar, 2007).  

7- İçsel Kontrol:Kontrol odağı bir bireyin, yaşamında ödül ve cezalarhakkındaki 
algılamalarını, yaşamındaki olayları kontrol edip edemeyeceğine olan inancını yansıtır. İç 
kontrol odağına sahip kişiler ise; stresli durumlara daha yapıcı ve sorun çözücü tepkiler 
gösterirler.Dolayısıyla, yeni fırsatlar arayan ve yenilikçi tutumlar sergileyen girişimcilerin 
kendi yaşamlarındaki olayları kontrol etme kabiliyetine sahipolması gerekmektedir (Bozkurt, 
2007). 

 
8- Yaratıcılık:Yaratıcılık, yeni, kullanışlı ve anlaşılabilir bir sonucu doğuran insani bir 

süreç olarak tanımlanmaktadır. Yaratıcılık bir düşünce biçimidir ve yenilik bu düşüncenin 
uygulanmasıdır. Yaratıcının bizzat kendisi girişimci değildir ve değişimi uygulamayabilir. 
Yani yenilikçi ya da girişimci bireyler onu alıp kullanmadığı sürece, her hangi bir değişim söz 
konusu olmamaktadır (Kao, 1989). Burada yaratıcılık yeniliğin çıkış noktası olarak kabul 
edilmektedir. 

 
Bu özellikler girişimcinin ayırt edici özellikleri olarak görülmektedir. Girişimci bu 

özelliklerin ne kadarına sahipse başarılı olması da bir o kadar yüksek olur (Burns, 2001). Bu 
nedenle, araştırmaya katılanların girişimcilik özelliklerini belirlemek için bu özellikler dikkate 
alınmıştır.  

 
3.5. Araştırmanın Geçerliliği ve Güvenilirliği 
 
Araştırmanın geçerliliğini test etmek amacıyla faktör analizinden yararlanılmıştır. 

Öncelikle verilerin faktör analizine uygunluğunu tespit etmek amacıyla KMO ve 
BartlettSphericity analizleri uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen değerler, 
verilerin faktör analizine uygun olduğunu göstermiştir (KMO= 0,86; p<0,001).  Araştırmada 
kullanılan girişimci kişilik ölçeğinin özgün formatında yer alan sekiz faktörlü yapıyı elde 
etmek amacıyla Temel Bileşenler ve Varimax Dik Döndürme analizlerigerçekleştirilmiştir. 
Analiz sonucunda; yenilikçilik boyutunda yer alan “Mevcut problemleri çözebilecek, orijinal 
fikir ve düşünceler üretebilirim.” ve risk alma boyutunda yer alan “Gece karanlığında bir 
yerlere gidebilirim.”  ifadelerine ilişkin faktör yükleri %40’ın altında olması nedeniyle 
analizden çıkartılmış ve ardından tekrar bir faktör analizi yapılarak ölçeğin özgün formatı elde 
edilmiştir. Son durumda ölçeğin açıklanan varyans oranı 67,973 olarak belirlenmiştir.Bu 
aşamadan sonra ilgili ölçeğe ilişkin güvenilirlik katsayısını belirlemek üzereCronbach Alfa 
analizi gerçekleştirilmiş olup, analiz sonucunda ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı, 0,91 olarak 
hesaplanmıştır. Herhangi bir konuda hazırlanmış bir ölçeğin güvenilirlik durumu 0.00≤α<0.40 
ise ölçek güvenilir değil, 0.40≤α<0.60 ise ölçek düşük güvenilir, 0.60≤α<0.80 ise ölçek 
oldukça güvenilir, 0.80≤α<0.100 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir (Akgül ve 
Çevik, 2003). Elde edilen bu orandan, gerçekleştirilen araştırmanınyüksek derecede güvenilir 
olduğu söylenebilir.  

 
3.6. Araştırmanın Bulguları 
 
3.6.1. Sosyo-Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 
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Yapılan frekans analizi sonucunda katılımcıların yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim 
düzeyi ve gelir düzeyi faktörlerine ilişkin frekans dağılımları tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’e 
bakıldığında; 30 yaş ve altında yer alan kişilerin oranı %40,1 (59 kişi), 31-40 yaş arasında yer 
alan kişilerin oranı %32,7 (48 kişi) ve 41 yaş ve üzerinde yer alan kişilerin oranı ise %27,2 
(40 kişi)’dir. Bu oranlara göre gençler ağırlıkta görünmektedir. Katılımcıların %95,9’u (141 
kişi) erkeklerden oluşuyorken, geri kalan %4,1’lik bölüm (6 kişi) ise kadınlardan 
oluşmaktadır. Bu oranlardan da görüldüğü üzere esnaf grubunun büyük bir çoğunluğu 
erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların %70,7’si (104 kişi) evli iken, %29,3’ü (43 kişi) 
bekârdır. Yine katılımcıların büyük bir çoğunluğu lise mezunu olup, %48,3’lük (71 kişi) bir 
orana sahiptir. Geriye kalanlar ise sırasıyla %21,8’lik (32 kişi) bir oran ile ilköğretim mezunu, 
%15’lik (22 kişi) bir oran ile yüksekokul ve yine %15’lik (22 kişi) bir oran ile üniversite 
mezunudur. Gelir düzeyi bakımından katılımcıların %2,7’si (4 kişi) 500 TL’den az, %28,6’sı 
(42 kişi) 501-1000 TL, %27,2’si (40 kişi) 1001-1500 TL, %16,3’ü (24 kişi) 1501-2000 TL ve 
%25,2’si (37 kişi) ise 2000 TL’den fazla aylık gelire sahiptir. 
 

Tablo 1. Frekans Analizi  
Kontrol Değişkenleri N Gruplar Frekans Yüzde (%) 

Yaş 147 
≤ 30 
31 - 40 
41 ≤ 

59 
48 
40 

40,1 
32,7 
27,2 

Cinsiyet 147 
Erkek 
Kadın 

141 
6 

95,9 
4,1 

Medeni Durum 147 
Evli 
Bekar 

104 
43 

70,7 
29,3 

Eğitim Düzeyi 147 

İlköğretim 
Lise 
MYO/YO 
Üniversite 

32 
71 
22 
22 

21,8 
48,3 
15,0 
15,0 

Gelir Düzeyi (TL) 147 

<500 
501-1000 
1001-1500 
1501-2000 
2000 < 

4 
42 
40 
24 
37 

2,7 
28,6 
27,2 
16,3 
25,2 

 
3.6.2.Katılımcıların Girişimcilik Özelliklerineİlişkin Bulgular 
 
Katılımcıların girişimciliközelliklerine ilişkin ortalamaları, tablo 2’de büyükten küçüğe 

doğru sıralanarak gösterilmiştir.  
 

Tablo 2. GirişimcilikÖzellikleri 
Boyutlar Ortalama Std. Sapma 

Risk Alma 2,98 1,49 
Belirsizliğe Tolerans 2,94 1,45 
Yenilikçilik 2,26 1,30 
Yaratıcılık 2,24 1,32 
Başarma İhtiyacı 2,16 1,35 
İçsel Kontrol 2,15 1,30 
İnsan ile İlişki 1,99 1,28 
Bağımsızlık İhtiyacı 1,91 1,25 
Toplam 2,33 1,34 
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Tablo 2’ye bakıldığında, girişimcilik özelliklerinin orta ve düşük düzeyde değerler aldığı 
görülmektedir. Bu değerler arasında en yüksek ortalamaların sırasıyla 2,98 ile “Risk Alma” ve 
2,94 ile “Belirsizliğe Tolerans” boyutlarında olduğu görülmektedir. En düşük ortalamalar ise 
sırasıyla 1,91 ile “Bağımsızlık İhtiyacı” ve 1,99 ile “İnsan ile İlişki” boyutlarında 
gerçekleşmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde ise, tüm bu özelliklerin ortalaması alınarak 
elde edilen 2,33 değeri, katılımcıların girişimcilik düzeylerinin orta seviyede olduğunu 
göstermiştir.  

 
3.6.3. Anova ve t Analizlerine İlişkin Bulgular 
 
Katılımcıların girişimcilik özelliklerinin belirlenmesinin ardından, bu girişimcilik 

özelliklerinin sosyo-demografik özellikler yönünden anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini incelemek amacıylaanovave t analizlerinden yararlanılmıştır. Anovave t 
analizlerinin sonuçları, aşağıdaki tablolarda verilmiştir.  

 
Tablo 3. Yaş ile Girişimcilik Özellikleri Arasındaki Anova Analizi 

Faktör  Bel.Tol. Bağ.İht. Risk Al. Yenilikçilik Baş.İht. İns. ileİlş. İçs.Kont. Yaratıcılık 

Yaş 
F 
p 

,396 
,674 

,288 
,750 

2,058 
,131 

,002 
,998 

,986 
,376 

1,030 
,360 

,159 
,853 

,238 
,789 

 
Tablo 3’e bakıldığında, katılımcıların yaşlarına göre girişimci kişilik özelliklerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. 
 

Tablo 4. Cinsiyet ile Girişimcilik ÖzellikleriArasındaki t Analizi 
Faktör  Bel.Tol. Bağ.İht. Risk Al. Yenilikçilik Baş.İht. İns. ileİlş. İçs.Kont. Yaratıcılık 

Cinsiyet 
t 
p 

-2,079 
,039* 

-,677 
,499 

-1,675 
,096 

,362 
,718 

-,367 
,714 

-1,084 
,280 

-1,041 
,300 

-1,414 
,159 

 
Tablo 4’e bakıldığında, katılımcıların cinsiyetlerine göre belirsizliğe tolerans 

özelliklerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (t= -2,079; p= ,039). 
Buna göre; kadınların belirsizliğe toleransının, erkeklerden daha yüksek düzeyde olduğu 
görülmüştür (Orterkek= 2,92; Ortkadın= 3,47). 

 
Tablo 5. Medeni Durum ile Girişimcilik ÖzellikleriArasındaki t Analizi 

Faktör 
 

Bel.Tol. Bağ.İht. 
Risk 

Al. 
Yenilikçilik Baş.İht. 

İns. 

ileİlş. 
İçs.Kont. Yaratıcılık 

Medeni 

Durum 

t 
p 

-,527 
,599 

-1,179 
,240 

3,292 
,001* 

,134 
,894 

-,198 
,843 

-1,038 
,301 

-1,224 
,223 

,119 
,905 

 
Tablo 5’e bakıldığında, katılımcıların medeni durumlarına göre risk alma özelliklerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (t= 3,292; p= ,001). Buna göre; evlilerin 
risk alma düzeyinin, bekârlardan daha yüksek olduğu görülmüştür (Ortevli= 3,11; Ortbekar= 
2,66). 
 

Tablo 6. Eğitim Düzeyi ile Girişimcilik ÖzellikleriArasındaki t Analizi 

Faktör 
 

Bel.Tol. Bağ.İht. 
Risk 

Al. 
Yenilikçilik Baş.İht. 

İns. 

ileİlş. 
İçs.Kont. Yaratıcılık 

Eğitim 
Düzeyi 

F 
t 

,941 
,422 

,157 
,925 

2,709 
,047* 

2,277 
,082 

2,703 
,048* 

2,150 
,097 

2,430 
,068 

2,587 
,055 
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Tablo 6’ya bakıldığında, katılımcıların eğitim düzeylerine göre risk alma (t= 2,709; p= 
,047) ve başarma ihtiyacı (t= 2,703; p= ,048) özelliklerinde istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar görülmüştür. Bu farklılıkların kaynağını sorgulamak için gerçekleştirilen çoklu 
karşılaştırma tekniklerinden biri olan Scheffe analizi sonucunda, katılımcıların eğitim 
düzeylerine ilişkin grupları arasında dikkate değer bir farklılığa rastlanmamıştır. Zaten p 
değerlerine bakıldığında da 0,05’e çok yakın değerler aldıkları ve dolayısıyla eğitim düzeyi ile 
risk alma ve başarma ihtiyacı özellikleri arasında ortaya çıkan bu farklılığın, eğitim düzeyi 
grupları bazında dikkate değer bir farklılık arz etmediği söylenebilir.  

 
Tablo 7. Gelir Düzeyi ile Girişimci Kişilik Arasındaki t Analizi 

Faktör 
 

Bel.Tol. Bağ.İht. 
Risk 

Al. 
Yenilikçilik Baş.İht. 

İns. 

ileİlş. 
İçs.Kont. Yaratıcılık 

Gelir 

Düzeyi 

F 
p 

,535 
,710 

1,694 
,155 

,527 
,716 

1,356 
,252 

,183 
,947 

,312 
,869 

,453 
,770 

1,383 
,243 

 
Son olarak tablo 7’ye bakıldığında ise, katılımcıların gelir düzeylerine göre girişimci 

kişilik özelliklerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 
 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Bu çalışmanın temel amacı, girişimcilik özellikleri ile sosyo-demografik özellikler 
arasındaki ilişkileri ortaya koymak ve buradan hareketle yerel kalkınma düzeyi hakkında 
genel bir değerlendirme yapabilmektir. Bu amaçla pilot bölge olarak seçilen Bayburt ilinde 
hem sosyal hem de ekonomik hayatın önemli bir unsuru olan esnaf kesimi hedef kitle olarak 
belirlenmiş ve ilgili araştırma gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen 
bulgular ışığında genel bir değerlendirme yapılmıştır.  

 
İlk olarak frekans analizi yapılmış ve araştırmaya katılan Bayburt esnafının tanımlayıcı 

bilgileri eldeedilmiştir. Buna göre; esnaf kesimiçoğunlukla gençlerdenoluşmaktadır. Esnaf 
kesiminin çoğunluğu erkeklerden oluşurken, bu kesim içerisinde kadınların payınınise 
oldukça düşük olduğu gözlenmiştir. Bunun nedeninin yörenin kültüründen kaynaklandığı 
düşünülebilir. Yine esnafın büyük çoğunluğu evlilerden oluşmaktayken, bekârlar ise daha 
azınlıkta kalmıştır. Eğitim düzeyi açısından esnafın büyük bir çoğunluğunun lise mezunu 
olduğu görülmüştür. Esnafın gelir düzeyi ise genel olarak bakıldığında oldukça fazladır.  

 
Bayburt esnafının girişimcilik özelliklerini belirlemek üzere her bir özelliğin ortalaması 

dikkate alınmıştır. Buna göre, esnafın risk alma özelliği düşük düzeyde gerçekleşmiştir. Risk 
alma özelliği, girişimciliğin temelinde yer alan bir özelliktir. Girişimci bir bakıma risk 
üstlenen kişidir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, Bayburt esnafının, risk alma konusunda 
tedirginlik yaşadığı ve gündelik rutinlerin dışına pek fazla çıkamadığı söylenebilir. 
Belirsizliğe tolerans özelliğine bakıldığında, risk alma özelliğini doğrular derecede düşük bir 
düzey gerçekleşmiştir. Yani iki girişimci kişilik özelliği de birbirini tamamlamaktadır. Zaten 
risk alma özelliği düşük ise, haliyle belirsizliğe tolerans özelliği de düşük olacaktır. Esnafın 
yenilikçilik ve yaratıcılık özellikleri de birbirine çok yakın ve düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 
Bu iki özellik de risk alma ve belirsizliğe tolerans özellikleri gibi birbirini tamamlayıcı 
niteliktedir. Yeniliği doğuran olay yaratıcılıktır. Yaratıcı düşünen bireyler, yenilikçi ürünler 
ortaya çıkartabilirler. Bu yönden bakıldığında, Bayburt esnafının yenilikçi ve yaratıcı 
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yeteneklerinin oldukça düşük olduğu söylenebilir. Başarma ihtiyacı özelliği ve içsel kontrol 
özellikleri de birbirine çok yakın çıkmıştır. Buna durum, Bayburt esnafının rekabetçi bir 
yapıya sahip olmadığı ve dolayısıyla yüksek düzeyde bir performans gösterme konusunda çok 
da hevesli olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Bununla birlikte rekabetten ve performanstan 
yoksun olan Bayburt esnafının, kaderci düşünme çizgisine yani kendi yaşamlarında 
gerçekleşen olayları kontrol etmede etkisiz kaldıkları söylenebilir.Son olarak birbirine çok 
yakın oranda olan insan ile ilişki ve bağımsızlık ihtiyacı özellikleri yönünden bakıldığında ise, 
Bayburt esnafının, ilişki içerisinde oldukları diğer insanlar ile yakın ve samimi ilişkiler 
geliştirmede zorluk çektikleri ve bu nedenle de sahip oldukları potansiyeli ortaya 
çıkaramadıklarını göstermektedir.  

 
Bayburt esnafının girişimcilik özelliklerinin belirlenmesinin ardından bu özelliklerin, yaş, 

cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi faktörleri yönünden anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediklerinin testi için anova analizi gerçekleştirilmiştir. Buna göre; 
yaş faktörüne göre esnafın girişimcilik özelliklerinin hiçbirinde anlamlı bir farklılığa 
rastlanmamıştır. Yaş faktörünün, esnafın girişimci kişilik özellikleri üzerinde herhangi bir etki 
yapmadığı söylenebilir. Cinsiyet faktörüne göre sadece belirsizliğe tolerans özelliğinde 
anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Buna göre, kadınların belirsizliğe tolerans düzeyleri 
erkeklerden daha yüksektir. Esnaf içerisinde kadın oranının düşük olması, bunun sebebi 
olabilir. Medeni durum faktörüne göre sadece risk alma özelliğinde anlamlı bir farklılık tespit 
edilmiştir. Buna göre, evlilerin risk alma düzeyi, bekârlardan daha yüksektir. Evlilerin, 
bekârlara nispeten daha düzenli bir hayat yaşamaları bunda etkili olabilir.Eğitim düzeyi 
faktörüne göre risk alma ve başarma ihtiyacı özelliklerinde anlamlı bir farklılık tespit 
edilmiştir. Her ne kadar anlamlı bir farklılık tespit edilmiş olsa da devamında gerçekleştirilen 
Sheffe analizi sonucunda eğitim düzeyleri arasında dikkate değer bir farklılığa 
rastlanmamıştır. Gelir düzeyi faktörüne göre esnafın girişimcilik özelliklerinin hiçbirinde 
anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.   

 
Günümüze kadar yapılan çalışmalar ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile ülkelerdeki 

bireylerin girişimcilik eğilimleri ve kültürel özellikleri arasında bazı benzerliklerin olduğunu 
ortaya çıkarmıştır.  Sosyo-demografik özellikler, bireyin dünyayı algılama biçimine ve 
yaşama tarzın büyük ölçüde etki etmektedir.Yerel kalınmanın etkin bir şekilde 
gerçekleştirilebilmesinde, kalkınmanın temel unsuru olan beşeri sermaye faktörünün eğitimi, 
yönlendirilmesi ve desteklenmesi önemli bir etkendir. Bununla birlikte kalkınmada belirlenen 
hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için, bu sürece kaynaklık edecek olan sosyal, ekonomik ve 
beşeri sermayenin de güçlendirilmesi gerekmektedir. Girişimcilik özelliklerinin geliştirilmesi 
ve girişimci bireylerin yetiştirilmesi için girişimcilik eğitiminin önemi büyüktür. Günümüz 
şartlarında bir yörenin kalkınması ve gelişmesinde, hızla değişen koşullara uyum 
sağlayabilme yeteneğine sahip girişimcilerin varlığı önemli bir faktördür. Bu nedenle geri 
kalmış yörelerde girişimcilik eğitimine önem verilerek girişimcilerin artmasına olanak 
sağlayacak şartların iyileştirilmesi bölgesel kalkınmaya yardımcı olabilir. Girişimcilik eğitimi, 
temel eğitim düzeyinden başlayarak yaşam boyu eğitim felsefesiyle süreklilik kazanmalıdır. 
Bununla beraber girişimci kişilerin önünü açmak bakımından, yaygın halk eğitim programları 
da düzenlenebilir. Girişimcilere sağlanan destekler arttırılarak risk faktörü tolere edilebilir.  
Bir fikri olup yeterli finansmanı sağlama konusunda zorluk çeken girişimci adaylarına 
finansman sağlama konusunda yardım edilerek ve Avrupa Birliği destek fonlarından 
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yararlanabilmeleri için proje döngüsü eğitimi ya da finansman sağlama teknikleri öğretilerek 
bu sorun aşılabilir. 

 
Araştırmanın Kısıtları ve Gelecek Araştırmalar  
 
Yapılan çalışmanın sonuçları, sadece Bayburt ilinde faaliyet gösteren esnaf kesiminin 

girişimcilik özellikleri ile Bayburt ilinin yerel kalkınma düzeyi arasındaki ilişkiyi 
yansıtmaktadır. Bu nedenle elde edilen sonuçlar sadece Bayburt ili için geçerlidir. Eğer farklı 
yörelerde faaliyet gösteren esnafların girişimcilik özellikleri dikkate alınır ve o yörelerin 
girişimcilik düzeyleri ortaya konursa, söz konusu yörelerin yerel kalkınmışlık düzeyleri de 
karşılaştırmalı olarak analiz edilebilir. Yapılacak olan böyle bir çalışma ile daha kapsamlı 
değerlendirmeler yapılmasına olanak sağlayacaktır. 
 

KAYNAKLAR 
 
AKGÜL, A. ve ÇEVİK, O. (2003).İstatistiksel Analiz Teknikleri SPSS’teİşletme Yönetimi 
 Uygulamaları, Ankara: Emek Ofset. 
AKŞİT, G. (2003). “Farklı Kültürlerde Girişimcilik Niyeti ve Üniversite Öğrencilerine 
 Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler 
 Enstitüsü, s.82. 
AUDRETSCH, D. B. and THURIK, R. (2001).LinkingEntrepreneurshiptoGrowth, 
 OECD Science,TechnologyandIndustry,WorkingPapers 2001/2. 
AVŞAR, M. (2007). “Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin 
 Araştırılması, Çukurova Üniversitesi’nde Bir Uygulama”, Çukurova Üniversitesi 
 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.89. 
AYKAN, E. (2002). “Girişimcilik ve Girişimcilerin Liderlik Davranışları (Kayseri’de Bir 
 Uygulama)”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek 
 Lisans Tezi, s.168. 
AYTAÇ, O. ve İLHAN, S. (2007). “Girişimcilik ve Girişimci Kültür: Sosyolojik Bir 
 Perspektif”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 18, s.101-
 120. 
BAYSAL, C. ve TEKARSLAN, E. (1996). Davranış Bilimleri, 2. Baskı, İstanbul: Avcıol
 Basım Yayın. 
BOMSA, N. andLEVIE, J. (2009).Global EntrepreneurshipMonitor,Executive Report. 
BOZKURT, Ö. (2007). “Girişimcilik Eğiliminde Kişilik Özelliklerinin Önemi”, Girişimcilik 
 ve Kalkınma Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, s.93-111. 
BÖRÜ, D. (2006).“Girişimcilik Eğilimi Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü  Öğrencileri 
 Üzerine Bir Araştırma”,İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayın No.733. 
BRICE, J. (2002). ”The Role of PersonalDimensionandOccupationalPreferences on The
 Formation of Entrepreneur Intention”, UnpublishedDoctorateDissertation,
 Department of Management and Information Systems, MississippiStateUniversity, 
 p.1-469. 
BURNS, P. (2001). Entrepreneurshipand Small Business, First Edition,London: Palgrave
 Macmillan. 
BUTTRICK, S. C. andMORAN, J. P.(2005). “Russia’sMissing Link? SocialCapital, 
 EntrepreneurialismandEconomicPerformance in Post-CommunistRussia”, 
 Communistand Post-CommunistStudies, Vol.38, Issue:3, p.357-368. 



 

 

          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

 

CHELARIU, C., BRASCHAR, T.G., OSMONBEKOV, T. and ZAIT, A. (2008).
 “Entrepreneurial Propensity in a TransitionEconomy: Exploring Micro-Level  
 andMeso-Level Cultural Antecedents”, Journal of Business&Industrial Marketing, 
 Vol. 23, No: 6, p.405-415. 
COULTER M. (2001).Enterpreneurship in Action, New Jersey: PrenticeHallInc. 
CRANT, J.M. (1996).“TheProactivePersonalityScale As a Predictor of Entrepreneurship
 Intention”,Journal of Small Business Management, Vol. 34, No: 3, p. 42-49. 
CUERVO, A. (2005).“IndividualandEnvironmentalDederminants of  Entrepreneurship”, 
 International Entrepreneurshipand Management Journal, Vol. 1, No: 3, p.293-311. 
DEMARTINO R. andBARBATO, R. (2003).“DifferencesBetweenWomanAnd Men Mba
 Entrepreneurs”,Journal Of Business Venturing, Vol.18, No: 6, p.815-832. 
EMSEN, Ö. (2001). “Genç Nesilde Mesleki Eğilimler ve Girişimcilik: Ampirik Bir Çalışma”, 
 MPM  Verimlilik Dergisi. Sayı:1, s.153-176. 
ERDEM, F. (2001).“Girişimcilerde Risk Alma Eğilimi Ve Belirsizliğe Tolerans İlişkisine 
 Kültürel Yaklaşım”, Akdeniz İİBF. Dergisi, Cilt:1, Sayı: 2, s.43-61. 
EREN, E. (2001).Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul:Beta Basım Yayım 
 Dağıtım AŞ. 
GİRGİNER, N. ve UÇKUN, N. (2004). “İşletmecilik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin 
 Girişimciliğe  Bakış Açıları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme 
 Bölümü  Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama”, III. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve 
 Yönetim Kongresi, Eskişehir, s.783-795. 
GÖZEK, S. (2006). “Girişimci Adayının Özellikleri, Girişimcilik Eğilimleri ve Girişimci 
 Adaylarına Sağlanan Destekler”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen 
 Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.72 
GUPTA, V., MACMILLAN, I. C. andSURIE, G. (2004).“EntrepreneurialLeadership: 
 DevelopingandMeasuring A Cross-CulturalConstruct”, Journal Of Business 
 Venturing, Vol. 19, No: 2, p.241-260. 
HILL, C. W. L. (2005). International Business, International Edition, Boston: Mcgraw-Hill
 CompaniesInc. 
JOHNSON, D. (2001).“What is InnovationandEntrepreneurship? LessonsforLarger
 Organizations”, Industrial Commercial Training, Vol: 33, No: 4, p.135-140. 
JOHNSSON, R. C. B. (2005).Entrepreneurshipand Self-Finance, Sweden, January 2. 
KARABULUT, A. T. (2009).“Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini Ve 
 Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 
 Cilt: 26, Sayı: 1, s.331-356. 
KAO, J. (1989).Entrepreneurship, CreativityandOrganization, New Jersey:PrenticeHall Inc. 
KURILOFF, A. H., HEMPHILL, J. M. andCLOUD, D.(1993).StartingandManaging The
 Small Business, Third Edition, USA: McGraw-HillInc. 
LANDSTRÖM, H. (2005).PioneersInEntrepreneurshipAnd Small Business Research,  New 
York: SpringerScience. 
LUMPKIN, G. T.,Dess, G. G. (2001), “LinkingTwoDimensions of Entrepreneurial
 OrientationtoFirmPerformance: TheModerating Role of Environment andIndustry
 Life Cyle”, Journal of Business Venturing, Vol. 16(5), pp. 429 451. 
MUZAFFAR, H. (2011). “Dinamik Çevrede Girişimci Odaklılık, Dinamik Kabiliyetler ve 
 İşletme Performansı Arasındaki İlişki”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
 Yayınlanmamış Doktora Tezi, s.229 
NAKTİYOK, A. (2004). İç Girişimcilik, İstanbul:Beta Yayınları. 



 

 

          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

 

ÖZDEN, K., TEMURLENK, M. S. ve BAŞAR, S. (2008).“Girişimcilik Eğilimi: Kırgızistan-
 Türkiye  Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir 
 Araştırma”, 2. Uluslararası GirişimcilikKongresi, 7-10 Mayıs, Bişkek. 
PAKSOY, S. ve AYDOĞDU, M. H. (2010). “Bölgesel Kalkınmada Girişimciliğin 
 Geliştirilmesi: GAP-GİDEM Örnekleri”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt: 5, 
 Sayı:1, s.113-134. 
2011/2303 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete, Sayı: 28088.  
YILDIZ, B.E.,SİVRİ, U. ve BERBER, M.(2010).“Türkiye’de İllerin Sosyo-Ekonomik 
 Gelişmişlik Sıralaması”,Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Bildiriler 
 Kitabı.07-09 Ekim, Yozgat, s. 693-705. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

 

FARKLI ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM GÖREN ÇOCUK GELİŞİM LİSANS VE 
ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI  

 

                                                                       

Öğr.Gör.Raziye PEKŞEN AKÇA∗   Öğr.Gör.Rukiye ARSLAN∗   Arş.Gör.Ezgi AKINCI DEMİRBAŞ∗ 

ÖZ 

Bu araştırma, farklı üniversitelerin çocuk gelişim bölüm ve programında okuyan 
üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi ve alışkanlıklarını farklı değişkenlere göre değişip 
değişmediğini incelemek amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 2011-2012 
eğitim öğretim yılında Erciyes Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve 
Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı Ön lisans ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 
Lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada: gençlerin beslenme alışkanlıklarını ölçmek 
için araştırmacılar tarafından geliştirilen bir “Anket Formu” ve “Kişisel Bilgi Formu’’ 
kullanılmıştır. Veriler SPSS 15.0 programı ile analiz edilmiştir. Veriler analiz edilirken 
frekans (f), yüzde (%) ve khi kare analizi yöntemiyle yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, 
çocuk gelişimi bölümünde okuyan gençlerin sınıflarına göre çay, hazır meyve suyu ve pizza 
tüketimi arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.5). Aynı zamanda araştırma 
sonucunda, çocuk gelişimi bölümünde okuyan üniversite eğitim- öğretim sürecinde kaldıkları 
yerlere göre su, hazır meyve suyu, pilav-makarna, simit, hamurlu tatlılar, kırmızı et, tavuk eti, 
balık eti, sakatatlar ve taze sebze tüketimi arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu bulunmuştur 
(p<0.5). 

        Anahtar Kelime: Beslenme,  Beslenme Alışkanlığı, Üniversite Öğrencisi 

 

CHILD DEVELOPMENT IN DIFFERENT GRADUATE AND UNDERGRADUATE 
STUDENTS STUDYING AT UNIVERSITIES IN EATING HABITS 

ABSTRACT 

The research is planned and carried out to examine if the eating habits change according 
to the grades and the accomodation of the undergraduate students who study in the child 
development program. The area of the research includes Erciyes University, Batman 
University, Dicle University, Kırıkkale University Child Development program, child 
development and training associate degree and undergraduate students from 2011-2012 
academic year. Data are analyzed with SPSS 15.0 program. While being analyzed, the 
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frequency (f) is interpreted with percentage (%) and chi square analysis method. As a result of 
the research, it is observed that the relationship between tea, fruit juice and pizza consumption 
according to the grades of the students from the child development department, is meaningful 
(p<0.5). at the same time, as a result of the research, the relationship between rice-pasta, 
bagel, sweet dough, meat, chicken, fish, pluck and fresh vegetables consumption is 
meaningful, according to the accomodation of the students (p<0.5).  

KeyWords: Nutrition, Nutritional Habit, University Student 

 

1.GİRİŞ 

Bireyin, ailenin ve toplumun birinci amacı, sağlıklı ve üretken olmaktır. Sağlıklı ve 
üretken olmanın simgesi bedenen, aklen, ruhen ve sosyal yönden iyi gelişmiş bir vücut yapısı 
ve bu yapının bozulmadan uzun süre işlemesidir. İnsan sağlığı; beslenme, kalıtım, iklim ve 
çevre koşulları gibi birçok etmenin etkisi altındadır. Bu etmenlerin başında beslenme gelir 
(Sormaz, 2006). Beslenme; büyüme, yaşamın sürdürülebilmesi ve sağlığın korunması için 
besinlerin kullanılmasıdır ve beslenme anne karnından yaşlılığa kadar insan yaşamının her 
döneminde önemlidir( Pekşen-Akça,2010). Beslenmede amaç; bireyin yaşına, cinsiyetine, 
çalışma ve özel durumuna göre ihtiyacı olan enerji ve besin öğelerinin her birinin yeterli 
miktarlarda sağlanmasıdır (Kılıç ve Şanlıer, 2007). Bu öğelerin her hangi birisi alınmadığında 
veya gereğinden az ya da çok alındığında, büyüme ve gelişmenin engellendiği, sağlığın 
bozulduğu bilimsel olarak ortaya konulmuştur (Yılmaz ve Özkan, 2007). 

Yeterli ve dengeli beslenme; bireylerin sağlıklı, huzurlu ve güvence altında yaşaması, 
ekonomik, sosyal ve ruhsal yönden gelişmesinde belki de en önemli temel koşullardan biridir. 
Beslenme yetersizliği ve dengesizliği, büyüme ve gelişmeyi engeller, sağlığı bozar, iş verimini 
düşürür ve hastalıkların iyileşmesini geciktirir. Yetersiz ve dengesiz beslenme yönünden 
zihnen ve bedenen iyi gelişmemiş, yorgun, isteksiz, hasta bireyler toplum için bir güç değil, 
bir yüktür (Sormaz, 2006). 

Bir toplumun geleceği o toplumu meydana getiren bireylerin nitelikleri ile doğrudan 
ilişkilidir. Toplumu oluşturan ailelerin niteliklerinin üstün olabilmesi, fertlerin mutluluk içinde 
yaşayabilmeleri için bireylerin sağlıklı olmaları şarttır. Çocuğun yaşamın ilk yıllarındaki 
sağlıklı ortam, hayatının daha sonraki dönemlerini önemli ölçüde etkiler ve sağlıklı 
gelişmesine yön verir (Yiğit, 2006). Üniversite öğrencileri erişkin döneme geçme aşamasında 
olan çocukluk çağı sonrası ilk gruptur. Bu öğrencilerin üniversite eğitiminin başlaması ile 
birlikte o zamana kadar alıştıkları aile ortamları içerisinden ayrılmaları, dış etkilere daha açık 
hale gelmeleri ve kendi özgür seçimlerini daha belirgin şekilde yapmaya başlıyor olmaları 
nedeniyle beslenmelerinde yeni bir dönem başlamaktadır. Bu dönemin belirleyici özelliği 
ekonomik problemler ve yeni kurulacak bir düzene uyum sağlama çabalarıdır. Beslenme 
alışkanlıklarında ortaya çıkabilecek yeni formlar üniversite öğrenimi sonrasına taşınacaktır. 
Öğrencilerin beslenme eğilimlerinin tespiti erişkin dönemde beslenme alışkanlıklarının 
düzenlenmesi ve uygunsuz beslenmenin yol açabileceği muhtemel bozuklukların önlenmesi 
açısından önemlidir (Uzunöz ve Gülşen, 2007). 

Ülkemizde gençlerin beslenme alışkanlıkları ile ilgili araştırmalarda bu dönemde 
beslenme ile ilgili çok ciddi sorunların yaşandığı görülmektedir. Öğrencilerin genellikle 
öğünlere dikkat etmedikleri, tek öğün yemek yedikleri, sandviç ve simit gibi yiyecekleri daha 
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çok tükettikleri, ekonomik zorlukların, yetersiz ve dengesiz beslenme probleminde etkili 
olduğu, yurtlarda kalan öğrencilerin yurt şartlarının kötü olmasından dolayı beslenmelerinin 
iyi olmadığı, sadece karınlarını doyurdukları saptanmıştır (Yılmaz ve Özkan,2007). 

Bu nedenle bu çalışmada, çocuk gelişimi bölümünde okuyan üniversiteli gençlerin 
beslenme alışkanlıklarının sınıflarına ve gençlerin kaldığı yere göre değişip değişmediğini 
incelemek amacıyla planlanıp yürütülmüştür. 

2. METOD 

Araştırmanın evrenini 2011-2012 eğitim-öğretim yılında  Erciyes Üniversitesi Hüseyin 
Şahin MYO, Dicle Üniversitesi Silvan MYO, Batman Üniversitesi MYO Çocuk Gelişim 
Programı ön lisans ve Kırıkkale Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 
247 kız öğrenci tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Okulların seçimi ulaşılabilir 
örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Araştırmayı belirlemeye yönelik araştırmacılar 
tarafından hazırlanan 25 sorudan oluşan bir anket formu ve Kişisel bilgi formu bire bir 
örneklemlere uygulanmıştır. Anket formları dağıtılmadan önce öğrencilere konu hakkında 
gerekli bilgiler verilmiş ve anketin cevaplanması ortalama 15 dakika sürmüştür. Bu sorular; 
öğrencilerin beslenme bilgileri, sağlıklı bir şekilde beslendiklerine inanma durumu, günlük 
öğün sayıları, gerçekleştirilen öğün sayıları, öğün atlama nedenleri, öğünlerin tüketildiği 
mekânlar ve bazı yiyecek ve içeceklerin tüketim sıklıkları ile ilgilidir. Bulguların anlamlı olup 
olmadığının yorumlanmasın da Khi Kare analizi kullanılmış, dağılımlar yüzde ve frekans 
olarak verilmiştir. Toplam veriler SPSS 15.0 paket programıyla çözümlenmiştir. 

3. BULGULAR VE SONUÇ 

Gençlerin demografik özellikleri incelendiğinde (Tablo-1) araştırmaya katılan gençlerin 
% 42.9’u Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, % 23.5’i 
Dicle Üniversitesi Silvan MYO, % 18.2’si Erciyes Üniversitesi Hüseyin Şahin MYO ve % 
15.4’ü Batman Üniversitesi MYO öğrencileridir. Öğrencilerden 1. sınıfta okuyanlarını oranı 
dağılımın içinde en yüksek orana sahiptir (52.6). Öğrencilerden 25 yaş ve üstü yaşında olanlar 
dağılım içinde en yüksek orana sahiptir ( % 19.4). Gençler annelerinin % 84.6 oranla 40 yaş 
ve üzerinde olduklarını belirtirken, babalarda 50 yaş ve üstü yaş aralığında olanların oranı 
%53.1’dir. Annelerde yüksekokul mezunu olanların oranı % 4.0 iken babalarda bu oran %  
16.2’dir. Gençlerin % 50.2’si yüksek öğrenim için bir ilçeye geldiklerini, % 36.4’ü aileyle 
birlikte kaldığını belirtmiştir. Gençlerin %7.7’si sigara kullandığını belirtmiştir. 

Gençlerin % 59.1’i pizza, % 66.8’i Hamurlu tatlıları “Ara sıra” % 66’sı pilav-makarna 
ve %76.5’i ekmek gibi karbonhidrat ağırlıklı besinleri “Sık sık” tükettiklerini belirmişlerdir. % 
50.6’sı tavuk eti, %73.7’si peynir ,% 54.3’ü yumurtayı “Sık sık” tükettiklerini belirtirken % 
68.4’ü kırmızı et,% 70.9’u balık etini “Ara Sıra”  protein oranı yüksek ürünleri tükettiklerini 
belirmiştir. Gençlerin % 61.1’i çayı “Sık sık” ,% 67.2’si ayranı “ Ara sıra” içtiklerini 
belirtmişlerdir (Tablo-2). 

Gençlerin sınıflarına göre içecek tüketme dağılımları incelendiğinde(Tablo-3) birinci 
sınıfta okuyan öğrencilerin % 67,7’si, ikinci sınıfların % 59,8’i ve üçüncü sınıfların % 56.7 si 
Ara sıra süt tükettiklerini belirtmiştir. Hiç süt tüketmediğini belirtenlerin içinde en yüksek 
oran üçüncü sınıfta okuyan öğrencilere aittir ( % 26,6). Yapılan khi kare analizinde gençlerin 
sınıflarına göre süt tüketimi arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır (X2=2,356, p>.05). 
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Gençlerin sınıflarına göre içeceklerinden ayran tüketme durumları incelendiğinde üçüncü 
sınıfta okuyan öğrencilerin % 80’ni, ikinci sınıfların % 71,3’ü, ve birinci sınıfların %61.5’i 
Ara sıra ayran tükettiklerini belirtmiştir. Hiç tüketmediğini belirtenlerin içinde en yüksek oran 
üçüncü sınıfta okuyan öğrencilere aittir ( % 6,7). Yapılan khi kare analizinde gençlerin 
sınıflarına göre ayran tüketimi arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır ( X2=5,584, p>.05 ) . 
Taze meyve suyu tüketme durumu incelendiğinde % 70,1 ile ikinci sınıfta okuyan öğrencilerin 
,% 66,1 ile birinci sınıfların ve % 60 ile üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerin “Ara sıra” taze 
meyve suyu tükettiklerini belirtmiştir.  Yapılan khi kare analizinde gençlerin sınıflarına göre 
taze meyve suyu tüketimi arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır ( X2=1,555, p>.05 ). 
Gençlerin sınıflarına göre su tüketme durumları incelendiğinde üçüncü sınıfta okuyan 
öğrencilerin % 93,3’ü, birinci sınıf öğrencilerinin % 89,2’si ve ikinci sınıfların %88.5’i Sık sık 
su tükettiklerini belirtirken sınıflara göre su tüketim durumu yapılan khi kare analizinde 
anlamlı bulunmamıştır  ( X2=3,531, p>.05). Gençlerin sınıflarına göre içecek tüketme 
durumları incelendiğinde  üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerin %70’i, birinci sınıfların % 68,5’i 
ve ikinci sınıfların % 47,1’i “sık sık” çay tükettiklerini belirtmiştir. Yapılan Khi kare 
analizinde gençlerin sınıflarına göre çay tüketim durumu arasındaki ilişki anlamlı 
bulunmuştur. (X2=15,658, P<.05). Hazırmeyve suyu tüketim durumlarına bakıldığında ikinci 
sınıfta okuyan öğrencilerin %77’si, üçüncü sınıfların 73.3’ü ve birinci sınıfların %66,9’u  “Ara 
sıra” hazır meyve suyu tükettiklerini belirtmiştir.  Yapılan Khi kare analizinde sınıflara göre 
hazır meyve suyu tüketimi arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur.( (X2=9,755 ,P<.05).  

Gençlerin sınıflarına göre karbonhidrat içeren yiyecekler ve türevlerini tüketme 
dağılımları incelendiğinde (Tablo-4) üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerin % 80’ni, birinci 
sınıfların % 76.2’si ve ikinci sınıfların % 75.9’u Sık sık ekmek tükettiklerini belirtmiştir. Hiç 
ekmek tüketmediğini belirtenlerin içinde en yüksek oran birinci sınıfta okuyan öğrencilere 
aittir ( % 1,5). Yapılan khi kare analizinde gençlerin sınıflarına göre ekmek tüketimi 
arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır (X2=624, p>.05). Gençlerin sınıflarına göre pilav 
makarna tüketme durumları incelendiğinde üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerin % 73,3’ü, 
ikinci sınıfların % 67,8 ve birinci sınıfların % 63,1’i Sık sık pilav makarna tükettiklerini 
belirtmiştir. Hiç tüketmediğini belirtenlerin içinde en yüksek oran ikinci sınıfta okuyan 
öğrencilere aittir ( % 1,1). Yapılan khi kare analizinde gençlerin sınıflarına göre pilav makarna 
tüketimi arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır ( X2=1,676, p>.05 ) . Simit tüketme durumu 
incelendiğinde % 66,7 ile üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerin, % 63,1 ile birinci sınıfların ve % 
59,8 ile ikinci sınıfta okuyan öğrencilerin “Ara sıra” simit tükettiklerini belirtmiştir.  Yapılan 
khi kare analizinde gençlerin sınıflarına göre simit tüketimi arasındaki ilişki anlamlı 
bulunmamıştır ( X2=2,400, p>.05 ). Gençlerin sınıflarına göre hamurlu tatlılar tüketme 
durumları incelendiğinde üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerin % 80’ni, birinci sınıf 
öğrencilerinin % 65,4’ü ve ikinci sınıfların % 64,4’ü Ara sıra hamurlu tatlılar tükettiklerini 
belirtirken sınıflara göre hamurlu tatlılar tüketim durumu yapılan khi kare analizinde anlamlı 
bulunmamıştır  ( X2=6,870, p>.05). Gençlerin sınıflarına göre pizza tüketme durumları 
incelendiğinde  üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerin %66,7’si, ikinci sınıfların %58,7’si ve 
birinci sınıfların % 57,7’si Ara sıra pizza tükettiklerini belirtmiştir. Yapılan Khi kare 
analizinde gençlerin sınıflarına göre pizza tüketim durumu arasındaki ilişki anlamlı 
bulunmuştur. (X2=11,113, P<.05).  

Gençlerin sınıflarına göre et ve türevlerin içeren yiyecekler ve türevlerini tüketme 
dağılımları incelendiğinde (Tablo-5) üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerin % 83,4’ünün, ikinci 
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sınıfların % 67,8’i ve birinci sınıfların % 65,4’ünün Ara sıra kırmızı et tükettiklerini 
belirtmiştir. Yapılan khi kare analizinde gençlerin sınıflarına göre kırmızı et tüketimi 
arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır (X2=3,762, p>.05). Gençlerin sınıflarına göre tavuk eti 
tüketme durumları incelendiğinde üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerin % 53,4’ü Ara sıra 
tükettiğini belirtirken, birinci sınıfların % 52,3 ve ikinci sınıfların % 50,5’i Sık sık tavuk eti 
tükettiklerini belirtmiştir. Hiç tüketmediğini belirtenlerin içinde en yüksek oran birinci sınıfta 
okuyan öğrencilere aittir ( % 4,6). Yapılan khi kare analizinde gençlerin sınıflarına göre tavuk 
eti tüketimi arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır ( X2=4,821, p>.05 ). Balıketi tüketme 
durumu incelendiğinde % 80 ile üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerin, % 71,3 ile ikinci sınıfların 
ve % 68,5 ile birinci sınıfta okuyan öğrencilerin Ara sıra balıketi tükettiklerini belirtmiştir.  
Yapılan khi kare analizinde gençlerin sınıflarına göre balıketi tüketimi arasındaki ilişki 
anlamlı bulunmamıştır ( X2=4,821, p>.05 ). Gençlerin sınıflarına göre sakatatlar tüketme 
durumları incelendiğinde üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerin % 63,2’si ve ikinci sınıfların % 
61,7’si Hiç tüketmediklerini belirtirken, birinci sınıfların % 48,9’u Ara sıra sakatat 
tükettiklerini belirtmişlerdir. Sınıflara göre sakatat tüketme durumu yapılan khi kare 
analizinde anlamlı bulunmuştur  ( X2=9,631, p<.05).  

Gençlerin sınıflarına göre sebze ve meyve içeren yiyecekler tüketme dağılımları 
incelendiğinde (Tablo-6) birinci sınıfta okuyan öğrencilerin % 63,1’i, ikinci sınıfların % 57,5’i 
ve üçüncü sınıfların % 46,7’si Sık sık taze sebze tükettiklerini belirtmiştir. Hiç taze sebze 
tüketmediğini belirtenlerin içinde en yüksek oran birinci sınıfta okuyan öğrencilere aittir ( % 
1,5). Yapılan khi kare analizinde gençlerin sınıflarına göre taze sebze tüketimi arasındaki ilişki 
anlamlı bulunmamıştır (X2=9,064, p>.05). Gençlerin sınıflarına göre taze meyve tüketme 
durumları incelendiğinde birinci sınıfta okuyan öğrencilerin % 70,8’i Sık sık tükettiğini 
belirtirken, ikinci sınıfların % 63,2’si ve üçüncü sınıfların % 60’ı Sık sık taze meyve 
tükettiklerini belirtmiştir. Hiç tüketmediğini belirtenlerin içinde en yüksek oran ikinci sınıfta 
okuyan öğrencilere aittir ( % 2,3). Yapılan khi kare analizinde gençlerin sınıflarına göre taze 
meyve tüketimi arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır ( X2=4,821, p>.05 ) .  Pişirilmiş sebze 
tüketme durumu incelendiğinde % 52,3 ile birinci sınıfta okuyan öğrencilerin, % 47,2 ile 
ikinci sınıfların ve % 46,7 ile üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerin Ara sıra pişirilmiş sebze 
tükettiklerini belirtmiştir.  Yapılan khi kare analizinde gençlerin sınıflarına göre pişirilmiş 
sebze tüketimi arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır ( X2=1,164, p>.05 ).  

Gençlerin üniversite eğitim-öğretim sürecinde kaldıkları yerlere göre içecek tüketme 
dağılımları incelendiğinde (Tablo-7) aile ile birlikte kalan öğrencilerin % 67,8’si, 
arkadaşlarıyla evde kalan öğrencilerin % 63,2’si ve yurtta kalanların % 59,2’si Ara sıra süt 
tükettiklerini belirtmiştir. Hiç süt tüketmediğini belirtenlerin içinde en yüksek oran 
arkadaşlarıyla evde kalan öğrencilere aittir ( % 25). Yapılan khi kare analizinde gençlerin 
kalınan yere göre süt tüketimi arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır (X2=6,140, p>.05). 
Gençlerin kalınan yere göre içeceklerinden ayran tüketme durumları incelendiğinde yurtta 
kalan öğrencilerin % 75,3’ü, arkadaşlarıyla evde kalanların % 69,7’si ve aile ile birlikte kalan 
öğrencilerin %57,8’i Ara sıra ayran tükettiklerini belirtmiştir. Hiç tüketmediğini belirtenlerin 
içinde en yüksek oran aile ile birlikte kalan öğrencilere aittir (%7,8). Yapılan khi kare 
analizinde gençlerin kalınan yere göre ayran tüketimi arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır  
( X2=4,544, p>.05 ). Taze meyve suyu tüketme durumu incelendiğinde % 72,4 ile 
arkadaşlarıyla evde kalan öğrencilerin, % 68,9 ile aile ile birlikte kalanların ve % 59,3 ile 
yurtta kalan öğrencilerin Ara sıra taze meyve suyu tükettiklerini belirtmiştir.  Yapılan khi kare 
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analizinde gençlerin kalınan yere göre taze meyve suyu tüketimi arasındaki ilişki anlamlı 
bulunmamıştır ( X2=4,544, p>.05 ). Gençlerin kalınan yere göre su tüketme durumları 
incelendiğinde yurtta kalan öğrencilerin % 95,1’i, arkadaşlarıyla evde kalan öğrencilerinin % 
93,4’ü ve aile ile birlikte kalan öğrencilerin %81,1’i Sık sık su tükettiklerini belirtirken kalınan 
yere göre su tüketim durumu yapılan khi kare analizinde anlamlı bulunmuştur ( X2=11,368, 
p<.05). Gençlerin kalınan yere göre içecek tüketme durumları incelendiğinde arkadaşlarıyla 
evde kalan öğrencilerin %64,5’i, aile ile birlikte kalan %62,2’si ve yurtta kalanların % 56,8’i 
“sık sık” çay tükettiklerini belirtmiştir. Yapılan Khi kare analizinde gençlerin kalınan yere 
göre çay tüketim durumu arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır.. (X2=3000, P>.05). 
Hazırmeyve suyu tüketim durumlarına bakıldığında yurtta kalan öğrencilerin % 80,2’si, 
arkadaşlarıyla evde kalanların %71,1’i ve aile ile birlikte kalan öğrencilerin %63,3’ü  Ara sıra 
hazır meyve suyu tükettiklerini belirtmiştir.  Yapılan Khi kare analizinde kalınan yere göre 
hazır meyve suyu tüketimi arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur (X2=17,914 ,P<.05).  

Gençlerin eğitim-öğretim sürecinde kaldıkları yerlere göre karbonhidrat içeren 
yiyecekler ve türevlerini tüketme dağılımları incelendiğinde (Tablo-8) arkadaşlarıyla evde 
kalan öğrencilerin % 85,5’i, yurtta kalanların % 75,3’ü ve aile ile birlikte kalan öğrencilerin % 
70 Sık sık ekmek tükettiklerini belirtmiştir. Hiç ekmek tüketmediğini belirtenlerin içinde en 
yüksek oran arkadaşlarıyla evde kalan öğrencilere aittir ( % 1,3). Yapılan khi kare analizinde 
gençlerin kalınan yere göre ekmek tüketimi arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır 
(X2=5,992, p>.05). Gençlerin kalınan yere göre pilav makarna tüketme durumları 
incelendiğinde arkadaşlarıyla evde kalan öğrencilerin % 78,9’u, yurtta kalanların % 66,7’si ve 
aile ile birlikte kalanların % 54,4’ü Sık sık pilav makarna tükettiklerini belirtmiştir. Hiç 
tüketmediğini belirtenlerin içinde en yüksek oran yurtta kalan öğrencilere aittir ( % 1,2). 
Yapılan khi kare analizinde gençlerin kalınan yere göre pilav makarna tüketimi arasındaki 
ilişki anlamlı bulunmuştur ( X2=11,489, p<.05 ) . Simit tüketme durumu incelendiğinde % 
67,8 ile aile ile birlikte kalan öğrenciler, % 64,5 ile arkadaşlarıyla evde kalan öğrenciler ve % 
54,3 ile yurtta kalan öğrenciler Ara sıra simit tükettiklerini belirtmiştir.  Yapılan khi kare 
analizinde gençlerin kalınan yere göre simit tüketimi arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur ( 
X2=12,042, p<.05 ). Gençlerin kalınan yere göre hamurlu tatlılar tüketme durumları 
incelendiğinde yurtta kalan öğrencilerin % 76,5’i, aile ile birlikte kalan öğrencilerin % 63,3’ü 
ve arkadaşlarıyla evde kalan öğrencilerin % 60,6’sı Ara sıra hamurlu tatlılar tükettiklerini 
belirtirken kalınan yere göre hamurlu tatlılar tüketim durumu yapılan khi kare analizinde 
anlamlı bulunmuştur  ( X2=12,042, p<.05). Gençlerin kalınan yere göre pizza tüketme 
durumları incelendiğinde  aile ile birlikte kalan öğrencilerin %61,1’i, yurtta kalan öğrencilerin 
%59,3’ü ve arkadaşlarıyla evde kalan öğrencilerin % 56,5’i Ara sıra pizza tükettiklerini 
belirtmiştir. Yapılan Khi kare analizinde gençlerin kalınan yere göre pizza tüketim durumu 
arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır (X2=3,709, P>.05).  

Gençlerin eğitim-öğretim sürecinde kaldıkları yerlere göre et ve türevlerin tüketme 
dağılımları incelendiğinde (Tablo-9) arkadaşlarıyla evde kalan öğrencilerin %76,3’ü, yurtta 
kalanların % 67,9’u ve aile ile birlikte kalan öğrencilerin % 62,3’ü Ara sıra kırmızı et 
tükettiklerini belirtmiştir. Yapılan khi kare analizinde gençlerin kalınan yere göre kırmızı et 
tüketimi arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur (X2=11,324, p<.05). Gençlerin kalınan yere 
göre tavuk eti tüketme durumları incelendiğinde aile ile birlikte kalan öğrencilerin % 63,4’ü ve 
yuta kalanların % 49,4’ü Sık sık tavuk eti tükettiğini belirtirken, arkadaşlarıyla evde kalan 
öğrencilerin % 57,9’u Ara sıra tavuk eti tükettiklerini belirtmiştir. Hiç tüketmediğini 
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belirtenlerin içinde en yüksek oran arkadaşlarıyla evde kalan öğrencilere aittir ( %5,3). 
Yapılan khi kare analizinde gençlerin kalınan yere göre tavuk eti tüketimi arasındaki ilişki 
anlamlı bulunmuştur ( X2=12,212, p<.05).  Balıketi tüketme durumu incelendiğinde % 76,5 ile 
yurtta kalan öğrencilerin, % 73,7 ile arkadaşlarıyla evde kalan öğrencilerin ve % 63,3 ile aile 
ile birlikte kalan öğrencilerin Ara sıra balıketi tükettiklerini belirtmiştir.  Yapılan khi kare 
analizinde gençlerin kalınan yere göre balıketi tüketimi arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur  
( X2=18,432, p<.05 ). Gençlerin kalınan yere göre sakatatlar tüketme durumları incelendiğinde 
arkadaşlarıyla evde kalan öğrencilerin % 63,2’si ve yurtta kalan öğrencilerin % 61,7’si Hiç 
tüketmediklerini belirtirken, aile ile birlikte kalan öğrencilerin % 48,9’u Ara sıra sakatat 
tükettiklerini belirtmişlerdir. Kalınan yere göre sakatat tüketme durumu yapılan Khi kare 
analizinde anlamlı bulunmuştur  ( X2=9,631, p<.05).  

Gençlerin eğitim-öğretim sürecinde kaldıkları yerlere göre sebze ve meyve içeren 
yiyecekler tüketme dağılımları incelendiğinde (Tablo-10) arkadaşlarıyla evde kalan 
öğrencilerin % 68,4’ü, aile ile birlikte kalan öğrencilerin ise % 64,5’i Sık sık taze sebze 
tükettiğini belirtirken, yurtta kalan öğrencilerin % 46,9’u Hiç taze sebze tüketmediğini 
belirtmiştir. Yapılan khi kare analizinde gençlerin sınıflarına göre taze sebze tüketimi 
arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur (X2=12,712, p<.05). Gençlerin kalınan yere göre taze 
meyve tüketme durumları incelendiğinde aile ile birlikte kalan öğrencilerin % 74, yurtta kalan 
öğrencilerin % 64,2’si ve arkadaşlarıyla evde kalan öğrencilerin % 60.5’i Sık sık taze meyve 
tükettiklerini belirtmiştir. Hiç tüketmediğini belirtenlerin içinde en yüksek oran arkadaşlarıyla 
evde kalan öğrencilere aittir ( % 2,6). Yapılan Khi kare analizinde gençlerin kalınan yere göre 
taze meyve tüketimi arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır ( X2=4,362, p>.05 ) .  Pişirilmiş 
sebze tüketme durumu incelendiğinde % 55,6 ile yurtta kalan öğrenciler ve % 48,9 ile aile ile 
birlikte kalan öğrenciler Ara sıra tükettiklerini belirtirken, % 46,1 ile arkadaşlarıyla kalan 
öğrenciler Sık sık pişirilmiş sebze tükettiklerini belirtmiştir.  Yapılan Khi kare analizinde 
gençlerin kalınan yere göre pişirilmiş sebze tüketimi arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır   
( X2=3,321, p>.05 ).  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırma, farklı üniversitelerin çocuk gelişim bölüm ve programında okuyan 
üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi ve alışkanlıklarını farklı değişkenlere göre değişip 
değişmediğini incelemek amacıyla planlanıp yürütülmüştür.  

Çalışma sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır; 

•••• Gençlerin sınıflarına göre çay, hazır meyve suyu ve pizza tüketimi arasındaki ilişkinin 
anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.5).  

•••• Gençlerin eğitim-öğretim sürecinde kaldıkları yerlere göre su, hazır meyve suyu, pilav-
makarna, simit, hamurlu tatlılar, kırmızı et, tavuk eti, balık eti, sakatatlar ve taze sebze 
tüketimi arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.5).  

•••• Gençlerin kırmızı et ve balıketi tüketim durumları okullarına göre anlamlı 
bulunmuştur(p<0.5). Nitekim sağlıklı ve dengeli beslenme için gerekli olan en önemli 
ürünlerden biri hayvansal ürünlerdir (Hatırlı vd.,2004).  
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 Buradan yola çıkılarak üniversiteli gençleri ve ailelere şu öneriler verilebilir, 

• Beslenme eğitimi ile gençlerin yeterli ve dengeli beslenme kurallarına uygun 
beslenerek, üretken ve sağlıklı olmaları sağlanmalı, 

• Öğrencilerin yaşadıkları yerlerdeki beslenme imkânlarının iyileştirilmesi için gerek 
devlet gerekse bireysel olarak gençlere maddi olanaklar sunulmalı 

• Özellikle yurtta kalan öğrencilerin yemekhane ve kantinlerinde sağlıklı gıdaların satışı 
sağlanmalı, ana öğünleri düzenli olarak tüketebilmesi için imkânlar sağlanmalı 

• Beslenmenin önemi her seferinde dile getirilerek gençlerin beslenme konusunda 
paneller, konferanslar ve söyleşilerle bilgi düzeyleri arttırılmalı, 

• Sağlıklı ve yeterli beslenme bir yaşam felsefesi haline dönüşmeli, çocuklara ana-
babaları olarak küçük yaşta bu eğitimi aşılanmalı ve bu konuda beklenen davranışlarını yerine 
getirdiğinde ödüller vermeliyiz, ödül ve cezada abartıya gitmemeliyiz (Pekşen-Akça, 2012a). 

• Görsel medyada sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilendirici reklamlara değinilmeli, 
özelikle gençlerin ideal vücut ölçülerini belirlemesinde aile, arkadaş grubu ve toplum 
öneminin var olduğu bilinmeli ve gençlik döneminde obeziteyle ülke bazında mücadele 
edilmelidir ( Pekşen- Akça, 2012b). 
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EKLER 
Tablo 1: Gençlerin Demografik Dağılım ve Yüzdeleri 

 
 Meslek Yüksekokulları Sayı (N) Yüzde (%) 

OKUL 

Erciyes Hüseyin Şahin MYO 
Dicle Silvan MYO 
Kırıkkale . ÇGE. 
Batman  MYO 

45 
58 
106 
38 

18.2 
23.5 
42.9 
15.4 

SINIF 
1. sınıf 
2. sınıf 
3. sınıf 

130 
87 
30 

52.7 
35.2 
12.2 

YAŞ 

18 yaş 
19 yaş 
20 yaş 
21 yaş 
22 yaş 
23 yaş 
24 yaş 
25 yaş ve üstü 

3 
39 
67 
41 
18 
19 
12 
48 

1.2 
15.8 
27.1 
16.6 
7.3 
7.7 
4.9 
19.4 

CİNSİYET Kız 247 100 

ANNE YAŞ 
29 ve altı 
30-39 yaş 
40 yaş ve üstü 

1 
37 
209 

0.4 
15.0 
84.6 

BABA YAŞ 
30-39 yaş 
40-49 yaş 
50 yaş ve üstü 

4 
112 
131 

1.6 
45.3 
53.1 

ANNE ÖĞRENİM DÜZEYİ 

Okur-yazar değil 
Okur-yazar, ilkokul 
Orta dereceli okul 
Yüksekokul 

78 
121 
38 
10 

31.6 
49.0 
15.4 
4.0 

BABA ÖĞRENİM DÜZEYİ 

Okur-yazar değil 
Okur-yazar, ilkokul 
Orta dereceli okul 
Yüksekokulu 

15 
115 
77 
40 

6.1 
46.6 
31.2 
16.2 

YÜKSEK ÖĞRENİM İÇİN GELİNEN YER 
  

Köy/kasaba  
İlçe  
İl 

8 
124 
115 

3.2 
50.2 
46.6 

KALINAN YER 
 

Aile ile birlikte  
Yurtta  
Arkadaşlarıyla evde  

90 
81 
76 

36.4 
32.8 
30.8 

SİGARA KULLANMA DURUMU 
  

Evet  
Hayır 
Bazen 

19 
209 
19 

7.7 
84.6 
7.7 
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Tablo 2: Gençler Tarafından Tüketilen Besinlerin Dağılımı (n=247) ve yüzdelikleri (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜKETİLEN BESİN 
SIK SIK ARA SIRA HİÇ 

SAYI (N) YÜZDE % SAYI (N) YÜZDE% SAYI (N) YÜZDE% 
SÜT 39 15,8 157 63,6 51 20,6 
AYRAN 66 26,7 166 67,2 15 6,1 
ÇAY 151 61,1 23 29,6 73 9,3 
HAZIR MEYVE SUYU 27 10,9 176 71,3 44 17,8 
TAZE MEYVE SUYU 28 11,3 165 66,8 54 21,9 
SU 221 89,5 23 9,3 3 1,2 
KIRMIZI ET 57 23,1 169 68,4 21 8,5 
TAVUK ETİ 125 50,6 113 45,8 9 3,6 
BALIK ETİ 40 16,2 175 70,8 32 13,0 
PİZZA 61 24,7 146 59,1 40 16,2 
TAZE SEBZE 146 59,1 88 35,6 13 5,3 
TAZE MEYVE 165 66,8 78 31,6 4 1,6 
PİŞİRİLMİŞ SEBZE 101 40,9 123 49,8 23 9,3 
 EKMEK  189 76,5 55 22,3 3 1,2 
PİLAV MAKARNA 163 66,0 82 33,2 2 0,8 
SİMİT 56 22,7 154 62,3 37 15,0 

HAMURLU TATLILAR 54 21,9 165 66,8 26 11,3 
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Tablo 3: Gençlerin Sınıflarına Göre İçecek Tüketme Durum Yüzde Dağılımı Ve Ki Kare 
Analizi 

 
 SÜT 

 
Sık sık Ara sıra Hiç 
N % N % N % 

Birinci sınıf 18 13,8 88 67,7 24 18,5 

İkinci sınıf 16 18,4 52 59,8 19 21,8 
Üçüncü sınıf 5 16,7 17 56,7 8 26,6 
X2=2,356                          P=. 671                        P>.05 
 AYRAN 

 Sık sık Ara sıra Hiç 

 N % N % N % 

Birinci sınıf 42 32,3 80 61,5 18 6,2 

İkinci sınıf 20 23,0 62 71,3 5 5,7 
Üçüncü sınıf 4 13,3 24 80,0 2 6,7 
X2=5,584                     P=. 232                        P>.05 
 TAZE MEYVE SUYU 
 Sık sık Ara sıra Hiç 
 N % N % N % 
Birinci sınıf 14 10,8 86 66,1 30 23,1 
İkinci sınıf 9 10,3 61 70,1 17 19,6 
Üçüncü sınıf 5 16,7 18 60,0 7 23,3 
X2=1,555                     P=. 817                        P>.05 
 SU 
 Sık sık Ara sıra Hiç 
 N % N % N % 
Birinci sınıf 116 89,2 11 8,5 3 2,3 
İkinci sınıf 77 88,5 10 11,5 0 0 
Üçüncü sınıf 28 93,3 2 6,7 0 0 
X2=3,531                     P=. 473                        P|>.05 
 ÇAY 

 
Sık sık Ara sıra Hiç 

N % N % N % 

Birinci sınıf 89 68,5 32 24,6 9 6,9 

İkinci sınıf 41 47,1 37 42,5 9 10,4 
Üçüncü sınıf 24 70,0 1 13,3 5 16,7 
X2=15,658                       P=. 004                        P<.05 
 HAZIR MEYVE SUYU 

 Sık sık Ara sıra Hiç 

 N % N % N % 

Birinci sınıf 11 8,5 87 66,9 32 24,6 

İkinci sınıf 11 12,6 67 77,0 9 10,4 
Üçüncü sınıf 5 16,7 22 73,3 3 10,0 
X2=9,755                     P=.  045                       P<.05 
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Tablo  4 : Gençlerin Sınıflarına Göre Karbonhidrat İçeren Yiyecekler ve Türevlerini 
Tüketme Durum Yüzdesi ve Ki Kare Analizi 

 
 EKMEK 

 
Sık sık Ara sıra Hiç 
N % N % N % 

Birinci sınıf 99 76,2 29 22,3 2 1,5 
İkinci sınıf 66 75,9 20 23,0 1 1,1 
Üçüncü sınıf 24 80,0 6 20,0 0 0 
X2=,624                        P=. 960                        P>.05 
 PİLAV MAKARNA 

 Sık sık Ara sıra Hiç 

 N % N % N % 
Birinci sınıf 82 63,1 47 36,2 1 0,7 
İkinci sınıf 59 67,8 27 31,1 1 1,1 
Üçüncü sınıf 22 73,3 8 26,7 0 0 
X2=1,676                     P=. 795                        P>.05 
 SİMİT 
 Sık sık Ara sıra Hiç 
 N % N % N % 
Birinci sınıf 31 23,8 82 63,1 17 13,1 
İkinci sınıf 21 24,1 52 59,8 14 16,1 
Üçüncü sınıf 4 13,3 20 66,7 6 20,0 
X2=2,400                     P=. 663                        P>.05 
 HAMURLU TATLILAR 
 Sık sık Ara sıra Hiç 
 N % N % N % 
Birinci sınıf 34 26,1 85 65,4 11 8,5 
İkinci sınıf 17 19,5 56 64,4 14 16,1 
Üçüncü sınıf 3 10,0 24 80,0 3 10,0 
X2=6,870                    P=. 143                        P>.05 
 PİZZA 
 Sık sık Ara sıra Hiç 
 N % N % N % 
Birinci sınıf 26 20,0 75 57,7 29 22,3 
İkinci sınıf 29 33,3 51 58,7 7 8,0 
Üçüncü sınıf 6 20,0 20 66,7 4 13,3 
                                                X2=11,113                     P=. 025                        P<.05 
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Tablo 5. Gençlerin Sınıflarına Göre Et ve Türevlerini İçeren Yiyecekler Tüketme 
Durum Yüzdesi ve Ki Kare Analizi 

 
 KIRMIZI ET 

 
Sık sık Ara sıra Hiç 
N % N % N % 

Birinci sınıf 33 25,4 85 65,4 12 9,2 
İkinci sınıf 20 23,0 59 67,8 8 9,2 
Üçüncü sınıf 4 13,3 25 83,4 1 3,3 
X2=3,762                        P=. 439                        P>.05 
 TAVUK ETİ 

 Sık sık Ara sıra Hiç 

 N % N % N % 
Birinci sınıf 68 52,3 56 43,1 6 4,6 
İkinci sınıf 44 50,5 41 47,1 2 2,3 
Üçüncü sınıf 13 43,3 16 53,4 1 3,3 
X2=1,781                     P=. 776                        P>.05 
 BALIK ETİ 
 Sık sık Ara sıra Hiç 
 N % N % N % 
Birinci sınıf 23 17,7 89 68,5 18 13,8 
İkinci sınıf 16 18,4 62 71,3 9 10,3 
Üçüncü sınıf 1 3,3 24 80,0 5 16,7 
X2=4,821                     P=. 306                        P>.05 
 SAKATATLAR 
 Sık sık Ara sıra Hiç 
 N % N % N % 
Birinci sınıf 6 6,7 44 48,9 40 44,4 
İkinci sınıf 1 1,2 30 37,1 50 61,7 
Üçüncü sınıf 2 2,6 26 34,2 48 63,2 
                                                X2=9,631                     P=. 047                       P<.05 
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Tablo  6. Gençlerin Sınıflarına Göre Sebze ve Meyve Tüketme Durum Yüzdesi ve Ki 
Kare Analizi 

 
 TAZE SEBZE 

 
Sık sık Ara sıra Hiç 
N % N % N % 

Birinci sınıf 82 63,1 46 35,4 2 1,5 
İkinci sınıf 50 57,5 29 33,3 8 9,2 
Üçüncü sınıf 14 46,7 13 43,3 3 10,0 
X2=9,064                        P=. 060                        P>05 
 TAZE MEYVE 

 Sık sık Ara sıra Hiç 

 N % N % N % 
Birinci sınıf 92 70,8 36 27,7 2 1,5 
İkinci sınıf 55 63,2 30 34,5 2 2,3 
Üçüncü sınıf 18 60,0 12 40,0 0 0 
X2=2,948                        P=. 567                        P>05 
 PİŞİRİLMİŞ SEBZE 

 Sık sık Ara sıra Hiç 

 N % N % N % 
Birinci sınıf 50 38,5 68 52,3 12 9,2 
İkinci sınıf 37 42,5 41 47,2 9 10,3 
Üçüncü sınıf 14 46,7 14 46,7 2 6,6 
X2=1,164                     P=. 884                        P>.05 
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Tablo 7. Gençlerin Eğitim-Öğretim Sürecinde Kaldıkları Yerlere Göre İçecek Tüketme 
Durum Yüzde Dağılımı Ve Ki Kare Analizi 

 
 SÜT 

 
Sık sık Ara sıra Hiç 
N % N % N % 

Aile ile birlikte 11 12,2 61 67,8 18 20,0 

Yurtta  19 23,5 48 59,2 14 17,3 
Arkadaşlarıyla evde 9 23,1 48 63,2 19 25,0 
X2=6,140                       P=. 189                        P>.05 
 AYRAN 

 Sık sık Ara sıra Hiç 

 N % N % N % 

Aile ile birlikte 31 34,4 52 57,8 7 7,8 

Yurtta  16 19,8 61 75,3 4 4,9 
Arkadaşlarıyla evde 19 25,0 53 69,7 4 5,3 
                                                X2=4,544                     P=. 337                        P>.05 
 TAZE MEYVE SUYU 
 Sık sık Ara sıra Hiç 
 N % N % N % 
Aile ile birlikte 11 12,2 62 68,9 17 18,9 
Yurtta  12 14,8 48 59,3 21 25,9 
Arkadaşlarıyla evde 5 6,5 55 72,4 16 21,1 
                                                X2=4,544                     P=. 337                        P>.05 
 SU 
 Sık sık Ara sıra Hiç 
 N % N % N % 
Aile ile birlikte 73 81,1 15 16,7 2 2,2 
Yurtta  77 95,1 3 3,7 1 1,2 
Arkadaşlarıyla evde 71 93,4 5 6,6 0 0 
                                                X2=11,368                     P=. 023                        P|<.05 

 ÇAY 

 
Sık sık Ara sıra Hiç 

N % N % N % 
Aile ile birlikte 56 62,2 28 31,1 6 6,7 
Yurtta  46 56,8 24 29,6 11 13,6 
Arkadaşlarıyla evde 49 64,5 21 27,6 6 7,9 
X2=30,00                       P=. 558                        P>.05 
 HAZIR MEYVE SUYU 

 Sık sık Ara sıra Hiç 

 N % N % N % 

Aile ile birlikte 6 6,7 57 63,3 27 30,0 

Yurtta  11 13,6 65 80,2 5 6,2 

Arkadaşlarıyla evde 10 13,1 54 71,1 12 15,8 
                                                X2=17,914                     P=.  001                       P<.05 
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Tablo 8. Gençlerin Eğitim-Öğretim Sürecinde Kaldıkları Yerlere Göre  Karbonhidrat 
İçeren Yiyecekler Tüketme Durum Yüzdesi ve Ki Kare Analizi 

 
 EKMEK 

 
Sık sık Ara sıra Hiç 
N % N % N % 

Aile ile birlikte 63 70,0 26 28,9 1 1,1 
Yurtta  61 75,3 19 23,5 1 1,2 
Arkadaşlarıyla evde 65 85,5 10 13,2 1 1,3 
X2=5,992                        P=. 200                        P>.05 
 PİLAV MAKARNA 

 Sık sık Ara sıra Hiç 

 N % N % N % 
Aile ile birlikte 49 54,4 40 44,5 1 1,1 
Yurtta  54 66,7 26 32,1 1 1,2 
Arkadaşlarıyla evde 60 78,9 16 21,1 0 0 
                                                X2=11,489                     P=. 022                        P<.05 
 SİMİT 
 Sık sık Ara sıra Hiç 
 N % N % N % 
Aile ile birlikte 14 15,5 61 67,8 15 16,7 
Yurtta  29 35,8 44 54,3 8 9,9 
Arkadaşlarıyla evde 13 17,1 49 64,5 14 18,4 
X2=12,707                     P=. 013                        P<.05 
 HAMURLU TATLILAR 
 Sık sık Ara sıra Hiç 
 N % N % N % 
Aile ile birlikte 26 28,9 57 63,3 7 7,8 
Yurtta  13 16,1 62 76,5 6 7,4 
Arkadaşlarıyla evde 15 19,7 46 60,6 15 19,7 
                                                X2=12,042                     P=. 017                        P<.05 
 PİZZA 
 Sık sık Ara sıra Hiç 
 N % N % N % 
Aile ile birlikte 17 18,9 55 61,1 18 20,0 
Yurtta  21 25,9 48 59,3 12 14,8 
Arkadaşlarıyla evde 23 30,3 43 56,5 10 13,2 
                                                X2=3,709                     P=. 447                        P>.05 
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Tablo  9. Gençlerin Eğitim-Öğretim Sürecinde Kaldıkları Yerlere Göre Et ve 
Türevlerini Tüketme Durum Yüzdesi ve Ki Kare Analizi 

 
 KIRMIZI ET 

 
Sık sık Ara sıra Hiç 
N % N % N % 

Aile ile birlikte 30 33,3 56 62,3 4 4,4 
Yurtta  16 19,8 55 67,9 10 12,3 
Arkadaşlarıyla evde 11 14,5 58 76,3 7 9,2 
X2=11,324                        P=. 023                        P<.05 
 TAVUK ETİ 

 Sık sık Ara sıra Hiç 

 N % N % N % 
Aile ile birlikte 57 63,4 30 33,3 3 3,3 
Yurtta  40 49,4 39 48,1 2 2,5 
Arkadaşlarıyla evde 28 36,8 44 57,9 4 5,3 
                                                X2=12,212                     P=. 016                        P<.05 
 BALIK ETİ 
 Sık sık Ara sıra Hiç 
 N % N % N % 
Aile ile birlikte 26 28,9 57 63,3 7 7,8 
Yurtta  6 7,5 62 76,5 13 16,0 
Arkadaşlarıyla evde 8 10,5 56 73,7 12 15,8 
                                                X2=18,432                    P=. 001                       P<.05 
 SAKATATLAR 
 Sık sık Ara sıra Hiç 
 N % N % N % 
Aile ile birlikte 6 6,7 44 48,9 40 44,4 
Yurtta  1 1,2 30 37,1 50 61,7 
Arkadaşlarıyla evde 2 2,6 26 34,2 48 63,2 
                                                X2=9,631                     P=. 047                       P<.05 
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Tablo  10. Gençlerin  Kalınan Yere Göre Sebze ve Meyve Tüketme Durum Yüzdesi ve Ki 
Kare Analizi 

 
 TAZE SEBZE 

 
Sık sık Ara sıra Hiç 
N % N % N % 

Aile ile birlikte 58 64,5 30 33,3 2 2,2 
Yurtta  36 44,5 38 46,9 7 8,6 
Arkadaşlarıyla evde 52 68,4 20 26,3 4 5,3 
X2=12,712                        P=. 013                        P<.05 
 TAZE MEYVE 
 Sık sık Ara sıra Hiç 

 N % N % N % 
Aile ile birlikte 67 74,5 22 24,4 1 1,1 
Yurtta  52 64,2 28 34,6 1 1,2 
Arkadaşlarıyla evde 46 60,5 28 36,9 2 2,6 
                                                X2=4,362                     P=. 359                        P>.05 
 PİŞİRİLMİŞ SEBZE 

 Sık sık Ara sıra Hiç 

 N % N % N % 
Aile ile birlikte 39 43,3 44 48,9 7 7,8 
Yurtta  27 33,3 45 55,6 9 11,1 
Arkadaşlarıyla evde 35 46,1 34 44,7 7 9,2 
                                                X2=3,213                     P=. 523                        P>.05 
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KIRGIZİSTAN DEVRİMLERİNDE SON DURUM 

 

İSLAM HALİDOV∗∗∗∗ 

ÖZ 

 21. Yy yeni güçler ve yeni ittifaklar göz önünde bulundurulursa Kırgızistan jeopolitik 

konumu itibariyle hassas bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Ülkenin doğusunda Çin’in 

olması bölge dışındaki güçlerin ilgisini çekmektir. Bu coğrafyaya 11 Eylül saldırıları sonrası 

Afganistan’a Batı koalisyon güçleri özellikle ABD yerleşmiştir. Bu çerçevede ise ABD 

Kırgızistan’ın Manas Havaalanına yerleşmiştir. Bir yandan terörü bahane ederek asıl amacı 

olan Orta Asya bölgesine yerleşerek Çin’i gözlemlemek ve diğer yandan Rusya’ya gözdağı 

vermekti. Bu gelişmeleri bir araya getirdiğimizde Kırgızistan da gerçekleşen devrimlerin iç ve 

dış faktörlerini analiz etmemizde faydalı olacaktır. Kırgızistan doğal kaynaklar bakımından 

komşu ülkelere nazaran daha zayıf bir ülke. Ekonomik olarak sıkıntı çeken ülkenin nüfusunun 

bir kısmı Rusya’da çalışarak memleketine para gönderen diğer yandan ABD’nin kiraladığı 

üssünden alınan paranın farkında olan ülke konumunda. Biri süper güç diğerleri bölgesel güç 

Rusya ve Çin’in arasında denge sağlamaya çalışan ülkede siyasi istikrarsızlık devam 

etmektedir. Bu güçlerden herhangi biri Kırgızistan’ın siyasi gidişatından rahatsız olunca bir 

müdahalede buldukları açıktır. Son dönemde Almazbek Atanbayev’in gelmesiyle ABD askeri 

üssünün 2014 yılında kapatma kararı alması Kırgızistan’ın yeni vizyonu yeni ittifakların 

oluşmasının habercisi olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Renkli Devrim, Askeri Üs 

 

 

 

 

 

                                                 
 ,Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası ilişkiler Bölümü Doktora Öğrencisi٭
islam_halidov@hotmail.com  
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CURRENT SITUATION IN KYRGYZSTAN REVOLUTIONS 

ABSTRACT 

 If new forces and new alliances of 21st Century are taken into consideration, it can be 

said that Kyrgyzstan is on a critical spot for its geopolitical location. The fact that China is on 

the east of the state attacks other forces. After September 11 attacks forces of west coalition, 

especially the USA, settled on Afghanistan which is in this region. As a result, the USA 

settled on Manas Airport in Kyrgyzstan. Its real aim was to observe China by invading 

Medieval Asia with the pretext of terror besides intimidating Russia. While concerning all of 

these events, we should analyze the interior and exterior facts of the revolutions occurring in 

Kyrgyzstan. Kyrgyzstan is weaker than neighboring countries in terms of natural sources. 

Some people living in that economically suffering country work in Russia to send money to 

their country. Also, the USA pays rent for its base. The political inconsistency proceeds on 

that country which tries to provide a balance between Russia and China which are superior 

and territorial forces. It is obvious that any of these countries will interfere whenever they are 

disturbed by the political condition of Kyrgyzstan. The fact that Almazbek Atanbayev 

recently decided to close the American Military Base in 2014 can be interpreted as the sign of 

Kyrgyzstan’s new vision and new alliances.  

Key words: Kyrgyzstan, Color revolution, Military bases. 

 

GİRİŞ 

ABD’nin etkinliğini yerleştirme projesi çerçevesinde Doğu Avrupa topraklarında 

başlatıp, daha sonra eski Sovyet coğrafyası olan Kırgızistan’a sıçratmıştır. Eski SSCB sınırları 

içinde olan Gürcistan ve Ukrayna’da devrimlerin alevlenmesi daha sonra Orta Asya’nın “en 

zayıf halkası” olan Kırgızistan’da da sivil devrim girişimi başarıya ulaşmıştır. Kırgızistan’ın 

25 Şubat 2005 genel seçimlerin ilk turu yapılmış ve seçimi kazanan Akayev’in istifasını 

isteyen muhalefet seçimlere hile karıştığını iddia etmiştir. Barışçıl olarak başlayan gösterilere 

güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu kontrolden çıkan topluluk, hükümet binalarını ve 

Cumhurbaşkanlığı Sarayını ele geçirdi. Cumhurbaşkanı Aksar Akayev ve ailesi Rusya’ya 

kaçışı ile bir döneme damgasını vurmuş, otoriter yönetim sona ermiş oldu. Muhalefetin aday 

gösterdiği Kurmanbek Bakiyev Cumhurbaşkanı olmuştur. Kırgızistan yönetimi denge 

politikası uygulamaya çalışırken bazı hassasiyetler konusunda yanlış davranmıştır. Darbenin 
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dış dinamitleri arasında Bakiyev’in Rusya-Çin-ABD dengesini sağlam kurmaması 

yatmaktadır. Bakiyev bu güçlerin hepsinden yana görünmeye çalışmıştır. Ülkenin kuzey ve 

güney arasındaki farklılığı, yolsuzluk, yoksulluk, rüşvet, kötü yönetim ve en önemlisi 

kabileler arası dengenin korunamamış olması, başlayan yerel bir ayaklanmanın kısa sürede 

isyana dönüşmesini sağlamıştır. Bakiyev, devrimden önce verdiği vaatleri “unutarak” 

reformları gerçekleştirmedi ve bir otoriter yönetim sistemi kurmaya girişti. Bakiyev’in 

devrilmesinin ardından geçici olarak Cumhurbaşkanlığını Roza Otonbayeva üslenmiştir. 

Kırgızistan 27 Haziran 2010 yılı yapılan referandumla anayasa değişikliğine giderek 

Başkanlık tipi Cumhuriyetten Parlamenter sisteme geçmiş ve Roza Otonbayeva’nın 

Cumhurbaşkanlığına devam kararı alınmıştır.  Kırgızistan’da 1 Aralık günü gerçek anlamda 

tarihi sayılabilecek bir görev teslim töreni yaşandı. 30 Ekim 2011’de yapılan başkanlık 

seçiminin ardından Roza Otunbayeva geçici süreyle yürüttüğü başkanlığı, Almaz 

Atambayev’e teslim etti. Kırgızistan da 30 Ekim 2011 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı 

seçiminin galibi %62.52 oy alarak Kırgızistan Sosyal Demokrat Partisi lideri Başbakan 

Almazbek Atanbayev oldu.  

 

1. Kırgızistan’da Devrimler 

Eski SSCB sınırları içinde olan Gürcistan ve Ukrayna’da devrimlerin alevlenmesi 

daha sonra Orta Asya’nın “en zayıf halkası” olan Kırgızistan’da da sivil devrim girişimi 

başarıya ulaşmıştır. Literatüre kısaca NGO (Non-governmental organizations) olarak geçen ve 

Türkçemize STK (Sivil Toplum Kuruluşları) olarak tercüme edilen kuruluşların ve özellikle 

de Soros tarafından finanse edilen NGO’ların destekleriyle gerçekleştirilen devrimlerin 

sıradaki adresi Kırgızistan olmuştur. Bir “Toplumsal Mühendislik Projesi” olarak 

gerçekleştirilen NGO devrimleri belirli bir “şablon” ile gerçekleştirilmektedir. ABD’nin 

etkinliğini yerleştirme projesi çerçevesinde Doğu Avrupa topraklarında başlatıp, daha sonra 

eski Sovyet coğrafyası olan Kırgızistan’a sıçratmıştır. Batı medyası Kırgız devrimine önceleri 

“Lale Devrimi” demeyi tercih etti. Daha sonra Soros’un Kırgızistan’a binlerce metre “sarı 

bez” gönderdiği yönünde basına haberler sızması üzerine bu defa da Kırgızistan için beklenen 

devrim “Sarı Devrim” olarak adlandırılmaya başlandı.1  

 

                                                 
1 Sinan OĞAN TÜRKSAM Başkanı, Kırgızistan, http://www.turksam.org/tr/a293.html  (01.06. 2013). 
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1.1. Askar AKAYEV Dönemi 

 Aksar Akayev göreve gelmesiyle Kırgız hükümeti, ekonomik reformların yanı sıra 

sivil toplum gelişmesine önayak olan ve muhalefetin politik faaliyetine imkân veren 

düzenlemeler getirdi. Kırgızistan Orta Asya’daki otoriter yönetimler arasında “demokrasi 

adası” olarak nitelendirilmeye başlandı.2 Kırgızistan, devamlı gerilimlerle gündeme gelen 

birçok ülkeden farklı olarak da yer altı ve doğal kaynak yani gaz ya da petrole sahip olmayan 

bir ülke. Ama belki bunlardan çok daha önemli bir değeri var, ABD, Rusya ve Çin'in etkinlik 

mücadelesinin kesiştiği yerde ve tam anlamıyla bir cephe ülkesidir ve çok sıkıntılı süreç 

yaşamaktadır.3  

Gürcistan ve Ukrayna’da 2004 sonlarında meydana gelen devrimlerle birlikte benzeri 

devrimlerin Orta Asya ülkelerinde de görülebileceği şüphesi akla gelen kuşkular arasındaydı. 

Bu nedenle Akaev’e, 2004’ün son günlerinde Demokrasi ile ilgili bir toplantıda Kırgızistan’da 

benzeri devrimlerin yaşanıp yaşanmayacağı sorulduğunda, “Orta Asya’da terörizmin 

yükselmesinin istikrarsızlığı körükleyeceği ve ülkesinde ciddi radikal güçlerin olmaması 

nedeniyle bu tür devrimler beklemediğini, böyle bir hareketin ülkeyi istikrarsızlığa 

sürükleyeceğini söylemekteydi”.4 

 Dünyanın önemli finans yöneticilerinden biri olan ABD’li Soros’un eski Sovyet 

bölgesinde demokratikleşmenin gerekliliğini savunan açıklamalarından öte, küreselleşme ve 

açık toplumun yayılmasına katkıda bulunacak ATE ve Soros Vakfı gibi kurumlar oluşturarak, 

dünyanın her tarafında ABD çıkarlarına hizmet edecek çalışmalarda bulunması, sivil 

devrimlerin başlamasıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Soros’un yönettiği kurumlar, Avrasya 

ülkelerinde radyo, kitap, televizyon, fon, burs ve ödüllerle hedef ülke aydınlarını kazanmaya 

yönelik faaliyetler başlatmıştır. Projeye göre bu çalışmalar “beyinde iktidar kurmak” anlamına 

geliyordu. Bu çalışmalar sonucu yeni bir aydın tipi ve yeni liderler yaratılmaya çalışılmış, bir 

yandan uzun süredir yatırım yapılan genç liderleri iktidara taşımanın yolları aranırken, diğer 

yandan hedef ülkelerin iç dinamikleriyle sürekli oynanmaya başlanmıştır.5 

                                                 
2 M. Turgut DEMİRPERDE, Orta Asya ve Kafkasya Güç Politikası, (Karınca Yayınları, Ankara 2008). s 183-
189. 
3 İbrahim KARAGÜL, Kırgızistan'da 'Karşı Devrim', CIA'nın Kadife Devrimi çöktü, 
http://www.haber10.com/makale/19253 (29.08.2012). 
4 Mesut TAŞTEKİN, Kırgızistan: Güvenlik Çıkmazında Bir Ülke İktidar-Medya İlişkileri, s. 7. 
5 Asim MEMMEDOV, Gürcistan Ve Kırgızistan’da Yönetim Değişikliğinin Nedenleri Ve Yeni 
Yönetimlerin Dış Politikaları,  Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Doktora Tezi 2009, 
s.263-264.. 
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 Devrim sürecine aktif bir şekilde katılan ve halkı örgütleme görevini yürüten iki 

gençlik örgütü Gürcistan ve Ukrayna’daki benzerleri ile aynı özellikleri taşımaktadır. Bunlar 

“Birge” (Birlikte) ve “Kel-Kel” (Gel-Gel) örgütleridir. Kırgızistan’da Demokrasi ve Sivil 

Haklar Koalisyonu “Kel Kel” 170 kadar kuruluşu bir araya getirmiştir. 25 Şubat 2005 tarihli 

Wall Street Journal’da Philip Shiskin şu bilgiyi veriyor: “Kel Kel’in bütçesi 110 bin dolar, 

Washington merkezli Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) mali destek sağlıyor. “Birge” 

gençlik örgütünün dışında “Aliko”, “Yeni Kırgızistan” ve “Yeni Yüzyıl” gibi yapılanmaların 

da aralarında bulunduğu çok sayıda üniversite gençlik örgütü faaliyet gösteriyordu. Eylemci 

gençler, ülkelerinin bağımsızlık sonrası yetişmiş nesilleri olduğu için daha fazla özgürlük, 

daha fazla refah istiyorlardı. Ebeveynleri gibi komünizm baskısı altında yetişmedikleri için de 

eylemlere yönelmeleri daha kolay oluyordu. 6 

 Bu tür devrimlerin arkasında doksanlı yılların başında Rusya, iki binli yıllarda ise 

ABD bulunuyordu. ABD Balkanlar, Gürcistan (2003), Ukrayna (2004) ve Kırgızistan’da 

(2005) Turuncu Devrimlerin arkasındaki güç olarak yer almaktaydı ve bunu saklama gereği 

duymuyordu. Hatta ABD Başkanı George W. Bush “Son 18 ay içerisinde Gül Turuncu Mor 

Lale ve Sedir devrimlerine tanıklık ettik ve bunlar sadece birer başlangıçtır. Bu devrimlerde 

STK’ların ve ABD hükûmetinin önemli rolleri bulunmaktadır. Yeni dönem savaşları milletleri 

değil rejimleri hedef alacaktır.” sözleri ile bu devrimlerle övünmekteydi.7 

 Kırgızistan’ın 25 Şubat 2005 genel seçimlerin ilk turu yapılmış ve seçimi kazanan 

Akayev’in istifasını isteyen muhalefet seçimlere hile karıştığını iddia etmiştir. İlk turu geçen 

32 aday arasına muhalefetten sadece iki aday girebilirken, ikinci turu geçen adaylar arasında 

muhaliflerin sayısı 5’i bulmamış ve 75 sandalyeli meclise, iktidar partisinden 65 milletvekili 

seçilirken, muhalefet ancak 6 milletvekili çıkarabilmiştir.8 AGİT yetkilileri ve Batı 

gözlemciler seçim sürecinde adayların katılımının engellenmesi, muhalefetin propaganda 

imkânının kısıtlanması, medyaya yönelik baskılar, oy satın alması gibi müdahalelerin yanı 

sıra seçim günü de sandık hilelerine başvurulduğunu açıkladılar.9  

Parlamento seçimlerinde de sandalyelerin çoğunun hükümete yakın işadamları ve 

Akayev’in akrabaları (kızı, oğlu, baldızı) ve yakın çevresi tarafından kazanıldığı ve böylece 

                                                 
6 Asim MEMMEDOV, a,g,e. , s.265. 
7 Sinan OĞAN, a,g,m. 
8 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Kırgızistan Ülke Bülteni, Şubat 2006. 
9 Giray Saynur BOZKURT, Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da Kadife Devrimleri, Karadeniz 
Araştırmaları Sayı 9 ( Bahar  2006), s. 159. 
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Cumhurbaşkanı’nın seçimlerden daha da güçlenerek çıkması seçimlerin sonuçlanmasından 

sonra muhalefet yandaşlarının Özgön şehrindeki gösterileri patlak verdi. Özellikle Calalabat 

ve ülkenin ikinci büyük şehri Oş’da hâkimiyetin muhalefete geçmesi, olayların ciddiyetini 

göstermekteydi. Muhalefet güneydeki gösterilerin ulaştığı noktadan ve protestolara yönelik 

hükümetin tavrındaki kararsızlıktan cesaret alarak Bişkek’te de benzeri bir eylem 

gerçekleştirdi. Barışçıl olarak başlayan gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 

kontrolden çıkan topluluk, hükümet binalarını ve Cumhurbaşkanlığı Sarayını ele geçirdi. 

Cumhurbaşkanı Aksar Akayev ve ailesi Rusya’ya kaçışı ile bir döneme damgasını vurmuş, 

otoriter yönetim sona ermiş oldu. Muhalefetin aday gösterdiği Kurmanbek Bakiyev 

Cumhurbaşkanı olmuştur. 10Akayev kendisi kurulan oyun karşısında kan akıtmadan ülkesini 

terk etmiştir. Rusya’ya yerleşen ve Fizik Profesörü olan Akayev Üniversitede öğretim üyesi 

olarak görev yapmaktadır. 

 

1.2. Kurmanbek BAKİYEV Dönemi 

Kırgız devriminde iç dinamikler mi, Yoksa dış dinamikler mi daha etkin? Sorusu ön 

plana çıkmaya başlamıştır. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki, önceki devrimde 

(Kırgızistan’da) ve diğer ülkelerdeki halk hareketlerinde dış dinamikler çok daha fazla ön 

planda iken bu defaki halk ayaklanmasında iç dinamiklerin daha fazla etkin olduğu 

düşünülmektedir.11 

 

1.2.1 Dış Faktörler 

Kırgızistan yönetimi denge politikası uygulamaya çalışırken bazı hassasiyetler 

konusunda yanlış davranmıştır. Darbenin dış dinamitleri arasında Bakiyev’in Rusya-Çin-ABD 

dengesini sağlam kurmaması yatmaktadır. Bakiyev bu güçlerin hepsinden yana görünmeye 

çalışmıştır.12 

Bişkek’in, ülke arazisinde 30-40 ABD savaş uçağını ve 4.000 kadar koalisyon askerini 

içeren bir güç konuşlandırılmasını (İMF aynı dönemde bu ülkeye 90 milyon dolarlık kredi 

açmıştır.) Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Avrasya Ekonomik Topluluğu 

                                                 
10 M. Turgut Demirperde, a.g..m, s. 183-189. 
11 Sinan OĞAN, a,g,m.  
12 Ali ASKER, Kırgızistan Yol Ayrımında: Demokrasiye mi, Otoriterizme mi?, 2023 Aylık Dergi 15 Mayıs 
2010 Sayı 109. 
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zirveleri için Moskova’da bulunan Bakiyev, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dmitriy 

Medvedev ile yaptığı görüşme sonrasında bir açıklama yaparak Manas Üssü’nü 

kapatacaklarını bildirmiştir. Manas Üssü’nün kapatılması karşılığında bu ülkeye büyük bir 

ekonomik yardım paketi verilmiştir. Buna göre bu ülkeye 150 milyon dolar hibe yapılmış ve 

40 yıl vadeli, düşük faizli 2 milyar dolarlık kredi verilmiştir. Moskova ayrıca Kırgızistan'ın 

Rusya'ya olan 193 milyon 561 bin dolar borcunun yaklaşık 180 milyon dolarlık kısmını 

silmiştir. 13 Bişkek’in, ülke arazisinde 30-40 ABD savaş uçağını ve 4.000 kadar koalisyon 

askerini içeren bir güç konuşlandırılmasını (İMF aynı dönemde bu ülkeye 90 milyon dolarlık 

kredi açmıştır).14 22 Temmuz 2009 tarihinde Kırgızistan’daki ABD’nin askeri hava üssünün 

kapatılmayacağı bildirildi. Kırgızistan ve ABD arasında imzalanan anlaşmaya göre, uluslar 

arası havaalanı “Manas”, bundan sonra Afganistan’daki askerle ve koalisyon güçlerine 

malzemeler göndermek için “Transit Geçit” olarak kullanılacak. Aynı zamanda bu hava üssü 

Kırgız yetkilileri tarafından denetlenecektir. İmzalanan anlaşma sadece bir seneliğine geçerli 

olduğunu bildirildi.15 

ABD tarafından desteklenerek iktidara getirilen Bakiyev, iktidara geldikten kısa bir 

süre sonra Rusya ve Çin saflarına katılmış, ama son günlerde yeniden ABD ile yakın ilişkiler 

içerisine girmiştir. Bu yüzden Bakiyev’in Rusya-ABD arasındaki rekabetin kurbanı olduğu 

söylenmektedir.16  

Kırgızistan’da 7 Nisan’da yaşanan devrim sonrasında Rusya Başbakanı Vladimir 

Putin’in Kurmanbek Bakiyev ile ilgili olarak yaptığı açıklama son derece önemlidir ve 

Rusya’nın bu konudaki tutumu hakkında ipuçları vermektedir. Putin özetle şunları 

söylemiştir: “Bakiyev iktidarda olduğu sürece önceki Başkan Akayev hakkında yolsuzluk 

yaptığı, devlet malını çocuklarının ve yakınlarının zimmetine geçirdiği şeklinde suçlamalarda 

bulunmaktaydı. Ancak iktidar geldikten sonra kendisi eleştirdiği her şeyi fazlasıyla 

yapmıştır.”17 

 

 

                                                 
13  Кыргызстан: Решение по Манасу озвучено. Последствия неизвестны, 
http://www.ferghana.ru/article.php?id=6053, (11.05.2013). 
14 Murat KALIYEV, Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan-Rusya ilişkileri, (Tez. 2008), s. 54. 
15 Mihail TİŞENKO, Baza Prevraşaetsya, http://lenta.ru/articles/2009/06/23/stay/  (10.06.2013) 
16  Ali ASKER, a,g,m. 
17 Sinan OĞAN, a,g,m. 
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1.2.2. İç Faktörler 

 Soğuk Savaş sonrası, demokrasi tohumlarının en hızlı serpildiği ülke olan Kırgızistan, 

kitle iletişimi alanında da, diğer bölge ülkelerine göre en hızlı gelişme gösteren ülkelerden 

birisi olarak kabul edilebilir. Ancak ülkenin kuzey ve güney arasındaki farklılığı, yolsuzluk, 

yoksulluk, rüşvet, kötü yönetim ve en önemlisi kabileler arası dengenin korunamamış olması, 

başlayan yerel bir ayaklanmanın kısa sürede isyana dönüşmesini sağlamıştır.18 Aşiret ve 

kabile ayrımlarının kalıntıları siyasi bir karakter kazanmış olup, Kırgızistan’da modern siyasi 

elitin oluşmasında katı bir rol oynamaktadır.19 Devlet yönetiminde aile ve akrabalık 

ilişkilerinin öncelikli şart olması, ülkenin kolluk kuvvetleri, ekonomik denetim 

mekanizmasının önemli makamlarına Bakiyev ailesi ve yakınlarının oturması bir aile 

diktatörlüğünün meydana gelmesine neden olmuştur. Ayrıca “Lale Devrimi”nin ardından 

2005 yılının Akayev iktidarını yıkan ittifak dağıldı ve “devrim”e ihanet edildiğini düşünen 

politik kadrolar yeni yönetime karşı muhalif safta yer aldılar. Bakiyev, devrimden önce 

verdiği vaatleri “unutarak” reformları gerçekleştirmedi ve bir otoriter yönetim sistemi 

kurmaya girişti.20 

 Eski Başbakan ve Sosyal Demokrat Parti lideri Almazbek Atambayev dahil bütün 

muhalefet liderlerinin gözaltına alınması krizi daha da önlenemez hale getirdi ve ülkede 

olağanüstü hal ilan edildi. ABD ve Rus askeri üslerine ev sahipliği yapan Kırgızistan'da beş 

yıl önceki renkli devrim harekâtının çöktüğünü söylemek mümkündür.21 

 

1.3. Roza OTUNBAYEVA Dönemi 

Roza  OTUNBAYEVA, 40 yıllık siyasi ve diplomatik kariyeri olan aynı zamanda 

ülkenin en deneyimli politikacılarından biri durumundadır. Kendisi daha önceki devrimlerde 

başrol oynamış ve birlikte geldiği iktidarlara daha sonra muhalif olmuştur. Halk, eskilerden 

hiçbir farkı yok diyordu. Bağımsız Kırgızistan'ın ilk Dışişleri Bakanı olan  sonraki yıllarda 

ABD, Kanada, İngiltere ve İrlanda'da Büyükelçi olarak görev yaptı. Bakiyev'in iktidara 

                                                 
18 Özcan YENİÇERİ, Kırgızistan’da Devrim’den Devrim’e Giden Süreç, 2023 Aylık Dergi 15 Mayıs 2010 
Sayı 109, S. 12.  
19 Anvarbek MOKEEV, Kırgızistan’ın Modern Siyasi Elitinin Oluşumunda Bölgecilik ve Aşiretçilik 
Kalıntılarının Etkisi, 2023 Aylık Dergi 15 Mayıs 2010 Sayı 109, S. 7.  
20 Turgut DEMİRTEPE, Bişkek'de 'Devrim' Sonrası Yeni Güç Odakları, 
http://www.usakgundem.com/yazar/277/biskekde-%E2%80%9Cdevrim%E2%80%9D-sonrasi-yeni-
g%C3%BC%C3%A7-odaklari.html,  (08.05.2013) 
21 Liliya Şurıgina, Kak İskorenit Semeystvennost Vo Vlasti?, http://www.stan.tv/news/15593/ ( 03.06.2013 ) 
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geldiği 2005'te onun tarafından Dışişleri Bakanlığına getirildiyse de parlamentodan güvenoyu 

alamadı. Bazı gözlemciler, Roza'nın güvenoyu alamamasında muhtemel bir rakipten 

kurtulmak isteyen Bakiyev'in perde arkası girişimlerinin etkili olduğunu düşünüyor. 2006'nın 

başında muhaliflerin safında yeniden siyasi arenaya döndü. Zamanla, Bakiyev yönetiminin en 

sert muhalifi oldu, her fırsatta yönetimin yolsuzluklarını ve Bakiyev ailesinin yasadışı işlerini 

gündeme getirdikçe halkın gözünde büyüdü. Gözlemciler, uluslararası alandaki tecrübesinden 

dolayı Roza'nın Bakiyev'e nazaran daha tutarlı bir politika izleyeceğini bekleniyordu. Fakat 

düşündürücü olan  her fırsatta Rusya’yı ve Rus askerlerini göreve çağırıyor.22  

Bakiyev’in devrilmesinin ardından geçici olarak Cumhurbaşkanlığını Roza Otonbayeva 

üslenmiştir. Kırgızistan 27 Haziran 2010 yılı yapılan referandumla anayasa değişikliğine 

giderek Başkanlık tipi Cumhuriyetten Parlamenter sisteme geçmiş ve Roza Otonbayeva’nın 

Cumhurbaşkanlığına devam kararı alınmıştır. Kırgızistan Orta Asya da parlamenter sisteme 

geçen ilk ve tek devlettir. ABD, AB ve BM Kırgızistan’ın parlamenter sisteme geçmesini 

desteklemişler ve demokratikleşme yolunda büyük bir adım olarak 

değerlendirmişlerdir. Türkiye, Kırgızistan’ın referandumla kabul edilen yeni anayasasını 

memnuniyetle karşılamış ve model ülke olmuştur. Kırgızistan’ın parlamenter sisteme geçişini 

Rusya sıcak karşılamamıştır. Toronto’da gerçekleştirilen G- 20 zirvesinde, Rusya devlet 

başkanı Dmitri Medvedev; “Ülkede başkanlık sistemi varken bile yönetim istikrarı sağlamada 

başarılı olamadı. Geçici yönetime destek düşük ve yeterli değil, Parlamenter sistemin 

Kırgızistan'da nasıl çalışacağını tam olarak anlamış değilim” diyerek tepkisini dile 

getirmiştir.23 

Parlamenter sisteme uzak olan Kırgızistan demokrasisi iki ay hükümet bunalımı yaşamış, 

Aralık 2010 da hükümet kurulabilmiş ve başbakanlığa Kırgızistan Sosyal Demokrat partisi 

lideri Almazbek Atanbayev geçmiştir. Kırgızistan’da 27 Haziran 2010’da yapılan anayasa 

değişikliği ile Cumhurbaşkanı Roza Otonbayeva’nın görev süresinin 31 Ekim’de dolmasına 

ve tekrar aday olamayacağına dair hüküm kararlaştırılmıştır.24  

                                                 
22Fadime DURAN, Özbek-Kırgız Çatışması  Çarşamba, 
http://www.tuicakademi.org/index.php/kategoriler/kafkaslar/484-ozbek-kirgiz-catismasi, (16.05.2013.)  
23 Mustafa AYTEKİN, Bağımsızlığının Fırtınalı 20 Yılında Kırgızistan, http://www.21yyte.org/tr/yazi6357-
Bagimsizliginin_Firtinali_20_Yilinda_Kirgizistan_.html, (17.06.2013.)  
24 Закон О введении в действие Конституции КР и Декрет О Президенте КР на переходный период, 
http://akipress.org/constitution/news:1291/, (17.05.2013.) 
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1.3.1. Etnik Problemler 

Demografik yapısı itibari ile Kırgızlar çoğunlukta olmakla birlikte, özellikle güneyde 

Oş, Calalabad, Batken çevreleri yoğun olarak Özbek azınlık ve ayrıca ülkenin değişik 

bölgelerinde Rus, Uygur, Dungan, Tatar, Tacik, Kore, Kürt ve Ahıska Türkleri gibi sonradan 

bölgeye göç etmiş halklar da yaşamaktadır. Özbeklerin gerek Kırgızistan’da yaşadıkları 

bölgenin asli unsuru olarak görmeleri, gerekse de bu bölgenin Özbekistan sınırına yakın bir 

bölge olması Özbek ve Kırgız halkları ile Özbekistan ve Kırgızistan devletleri arasında zaman 

zaman gerilimlere yol açmaktadır. Bu gerilimler Kırgızistan’da yaşayan Özbekler ile Kırgızlar 

arasında daha çok sosyo-ekonomik ve siyasi sorunlardan kaynaklanan bir niteliğe sahiptir ve 

kısa zamanda etnik kimliğe bürünen sorunlar doğurabilmektedir. Yerel Özbek liderleri, Rusça 

gibi Özbekçenin de resmi dil statüsüne sahip olması, Özbeklere özerklik verilmesi ve 

yönetimde Özbeklerin de nüfusları oranınca temsil edilmeleri talebinde bulunmaktadır. 

Genellikle Özbeklerin şehirli, toprak sahibi ve ticarette etkin olmaları, Kırgızlar - özellikle de 

Oş ve Celalabad çevresindeki kırsal kesimden gelen Kırgızlar- arasında hoşnutsuzluk 

yaratmaktadır. Bununla birlikte iktidara sahip olanların güneydeki hassas dengeler 

konusundaki farklı duyarlılıkları da gerilimin azalmasına, ya da artmasına sebep olmaktadır. 

Akayev’in etnik dengeleri gözeten politikasının Bakiyev döneminde terk edilmesi etnik 

gerilimi artırmıştır.25 Akayev’in güzel bir sözü vardı ( “Kırgızistan Naş Obşiy Dom” yani 

Kırgizistan Hepimizin Evidir ) buda etnik grupların dışlanmamasına tam tersine sahip 

çıkılması demekti. Bu dönemde menşei ne olursa olsun herkes istediği yerde çalışabiliyor ve 

hakkını arayabiliyordu.  

7 Nisan günü bir ayaklanma ile iktidarın devrildiği, yerine geçici bir hükümetin 

kurulduğu Kırgızistan’da, iki ay sonra, daha geniş çaplı şiddet olaylarına sahne oldu. Bir anda 

patlak veren şiddet olayları, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından bu yana etnik gruplar arasında 

çıkan çatışmaların, en şiddetlilerinden biri halini almış durumda. Ancak, bu kez, taraflar, 

siyasi tutumlardan çok etnik kimlikler üzerinden ayrılıyor. Başkaldırıyı takip eden haftalarda 

da küçük çaplı etnik çatışmalar baş göstermiş, ülkedeki Ahıska Türklerine karşı saldırılar 

yaşanmıştı. Kırgızistan'daki birliği ve bütünlüğü kesen birden fazla hat var. Ayrıca polis ve 

ordu gibi kurumların da hükümete tam bir bağlılık sergilememesi de çatışmaların 

durdurulması önünde engel. Bunun başlıca sebepleri arasında düşük maaş alan memurların 
                                                 
25 Yaşar SARI, “Kırgızistan’da İktidarın El Değiştirmesi: Akayev ve Bakiyev’in Düşüşü”, 
http://www.usakgundem.com/ftp/article/83.pdf, (19.05.2013.) 
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geçimlerini sağlayamayınca rüşvete yönelmesidir bu da kişilerin devlete olan bağlılığını 

kaybetmesine neden oluyor. Kimi yerlerde, güvenlik güçlerinin olaylara ya seyirci kaldığı ya 

da silahlı Kırgız çeteleriyle birlikte olaylara katıldıkları iddia ediliyor. Ülkeden ayrılan on 

binlerce Özbek kökenli Kırgızistan vatandaşı, komşu Özbekistan'a sınırına toplandı. 

Calalabat’a 3 kilometre olan Özbek sınırı bu insanların ilk sığındığı liman olmuştur. 

Özbekistan, en azından mülteciler üzerinden, Kırgızistan'daki soruna dâhil olmuş durumda. 

Kırgızistan'da devrilen hükümetin yerine kurulan geçici yönetimin lideri Roza Otunbayeva, 

12 Nisanda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Durumu kontrol altına alabilmemiz için yabancı 

bir ülkeden asker getirmemiz gerekiyor" demiştir. Rusya’ya asker için talepte bulunduklarını” 

kaydeden Otunbayeva, Dmitri Medvedev'den asker talebi yapan mektubu imzaladı. 26 

 Geçici Hükümet Başkanı A. Beknazarov Rusya’dan yardım istemenin en akılcı karar 

olduğunu vurgulamıştır. Rusya şimdilik insani yardım gösterme kararı almıştır. Askeri yardım 

konusunda Rusya taraftan her hangi bir olumlu açıklama gelmemiştir. Rusya’nın bölgeye 

asker gönderip göndermeyeceği konusunda çeşitli haberler gelmektedir. Rusya’nın 

Kırgızistan’daki Kant üssündeki Rus askerlerinin olaya müdahale etmeyeceği, Rusya 

Başbakanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü D. Peskov “Rusya’nın Kırgızistan’da asayişli 

korumak için asker göndermeyeceğini” açıklamıştır.27 Fakat daha sonra Rusya Silahlı 

Kuvvetleri 150 kişilik askeri ekibi Rus Üssünde bulunan askerlerin ailelerini korumak 

amacıyla gönderdiklerini açıklamıştır.28 

 

1.4. Almazbek ATANBAYEV 

 Kırgızistan da 30 Ekim 2011 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi 

Kırgızistan Sosyal Demokrat Partisi lideri Başbakan Almazbek Atanbayev oldu. Kırgızistan 

Cumhurbaşkanlığı süreci 83 adayla başlamıştı fakat cumhurbaşkanı olabilmek için Kırgızca, 

okuma, yazma, konuşma sınavına tabi tutulan adayların bir kısmı yeterli başarıyı 

gösterememesi nedeniyle elenmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimine 16 aday katılmıştır. 

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Tuygunalı Abdraimov, 3 milyon 326 

bin 66 seçmenin,  1 milyon 858 bin 632 kişinin yani %60,27'sinin oyunu kullandığını 

                                                 
26 Fadime DURAN, a.g.m. 
27 Ali ASKER, Kırgızistan’da İç Savaş, http://www.21yyte.org/tr/yazi4678-
KIRGIZISTANDA_IC_SAVAS___Guncellendi_12062010_saat_2000.html,  (21.06.2013.) 
28В Киргизию переброшен усиленный батальон российских десантников, 
http://www.newsru.com/world/13jun2010/usil.html, (05. 05.2013.) 
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bildirmiştir. Seçime katılan adaylardan Almazbek Atambayev %62.52 oy alarak 

Cumhurbaşkanı seçildi.29 

 

 Aktif Dış Politika Vizyonu 

 Kırgızistan’da 1 Aralık günü gerçek anlamda tarihi sayılabilecek bir görev teslim 

töreni yaşandı. 30 Ekim 2011’de yapılan başkanlık seçiminin ardından Roza Otunbayeva 

geçici süreyle yürüttüğü başkanlığı, Almaz Atambayev’e teslim etti. Törene dış ülkelerden 

devlet başkanları ve temsilciler de katıldı.  Konuşmasında dış politikaya da yer veren 

Cumhurbaşkanı Almaz Atambayev Rusya’yı stratejik ortak olarak nitelendirdi. Kırgızistan 

Cumhurbaşkanı Almaz Atambayev’in görevini resmen devraldığı törene en üst düzeyde 

katılım sağlan ülke Türkiye’ydi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, beklendiği gibi Türkiye’den 

bir heyet eşliğinde Kırgızistan’a gitti ve ülkede gerçekleşen dönüşüm sürecinin başarıyla 

tamamlanmasını Türkiye’nin memnuniyetle karşıladığını vurduladı. Bu ziyaretinde 

Cumhurbaşkanı Gül, Türk halkının da Kırgızistan’ın demokrasi ve kalkınma mücadelesinde 

daima yanında olduğunu vurgulayarak iki ülke arasındaki dayanışmanın süreceği mesajını 

vermişti. Devir teslim töreninin ardından Atambayev’in ilk dış ziyaretini Moskova’ya 

yapacağı bölgeden gelen haberler arasındaydı. Ancak beklenenin aksine, Atambayev, bugün 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün daveti üzerine ilk yurt dışı ziyaretini Moskova’ya değil 

Ankara’ya gerçekleştirdi. 30  

  Ziyarette “Türkiye ve Kırgızistan İlişkilerinde Yeni Tarihî Aşamaya İlişkin 20. Yıl 

Dönümü Ortak Bildirisi”, “Türkiye ile Kırgızistan Arasında 2012–2013 Yılları İş Birliği 

Planı” ile “Adli Yardımlaşma Anlaşması Onay Belgeleri” imzalandı. Türkiye, Kırgızlar için 

gökyüzünde uzakta parlayan bir yıldızdır. Gökyüzü kapalı olsa bile bulutların arkasında bir 

yıldızın parladığını biliyoruz, bu yıldız kardeşimiz, arkadaşımız Türkiye'dir” diye belirtti.31  

 

                                                 
29 Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu (ЦИК), Постановление ЦИК КР "Об определении результатов 
выборов Президента Кыргызской Республики 30 октября 2011 года" 
http://www.shailoo.gov.kg/index.php?module=content&page=Ob_opredelenii_rezultatov_vyborov_Prezidenta_
Kyrgyzskoy_Respubliki_30_oktyabrya_2011_goda_2011jyldyn_30oktyabrynda_Kyrgyz_Respublikasynyn_Pre
zidentin_shayloonun_jyyyntyktaryn_anyktoo_jonyndo&pagelang=ru, 01.05.2013. 
30 Gülay MUTLU, Atambayev’in İlk Ziyareti Ankara’ya, 
http://www.usakgundem.com/yazar/2343/atambayev%E2%80%99in-%C4%B0lk-ziyareti-
ankara%E2%80%99ya.html, (06.06.2013.) 
31  Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in Türkiye Ziyareti, 
http://www.turkkon.org/icerik.php?no=107, 14.06.2013. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 
 

 Kuvvetli bir Türk Birliği Çağrısı 

 12 Ocak 2013 TBBM Genel Kurulunda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek 

Atambayev, "Ulu Türk kağanlığını kuramasak bile en azından kuvvetli bir Türk birliğini 

yapmalıyız. Ancak bunun için sadece Türkiye'nin değil, diğer Türk Cumhuriyetlerinin de 

sağlam ve ayakta durması lazım." dedi.32 ATANBAYEV bu çıkışından sonra bölgeye ilgi 

gösteren aktörlerin gündemine oturmuştur. Bu açıklamalar iki ülke arasında siyasi ve 

ekonomik iyi ilişkilerin daha üst seviyesine çıkacağının işaretleridir. Bu ziyaretin ardından 

TAKM kuruldu.  

  

 Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı (TAKM) 

Türk Dünyası’nın işbirliği arayışları devam etmektedir. Daha önce Türkiye, 

Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından oluşturulan ‘Türk Dili Konuşan Ülkeler 

Konseyi’’nin ardından bu kez işbirliği askeri platforma taşınmış ve ortak bir askeri güç 

arayışına gidilmiştir. Bu doğrultuda 25 Ocak 2013 günü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 

Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan’ın katılımıyla ‘’Avrasya Askeri Statülü 

Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı’’ kısa adıyla ‘TAKM’ hayata geçirilmiştir.33 

 Kırgızistan Ekonomi Bakanı Temir Sariyev, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 

ziyaretinin anlamına değindi. Sariyev, Türkiye ile ticaret hacminin mevcut 230 milyon 

dolardan 1 milyar dolara kadar ulaşmasının amaçlandığını, Türk yatırımcıların bunun için 

büyük çaba sarf edeceğine inandığını belirterek Başbakan Erdoğan, Bişkek temaslarında iki 

ülke arasındaki yatırım alanlarını genişletmek, ticari hacmi büyütmek ve turizm alanında 

işbirliği yapılması konularında anlaşmalara imza atıldığını vurguladı.34 Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan’ın resmi ziyareti ile eş zamanlı olarak, Türkiye İşadamları ve Sanayicileri 

Konfederasyonu (TUSKON) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğiyle 9-10 Nisan 

2013 tarihlerinde, Kırgızistan Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti programa Türkiye’den 100 

                                                 
32 Habertürk,  http://www.haberturk.com/gundem/haber/705448-genel-kurulda-turk-birligi-cagrisi,  
(19.06.2013.) 
33 Alaz KUSEYRİ, TAKM’a Rusya da girmek ister,  
http://www.aksam.com.tr/guncel/takma-rusya-da-girmek-ister/haber-163119,  (20.06.2013.) 
34  Murat Hayati, Erdoğan'ın ziyareti Kırgızistan'ı umutlandırdı,  
http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=256006,  (20.06.2013.) 
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şirket iştirak etti. İki ülke Ekonomi bakanları ve Başbakanlarının konuşma yaptığı “ 

Kırgızistan – Türkiye iş forumu ” programına Türk ve Kırgız toplam 400 işadamı katıldı.35  

 

 Kırgızistan-Türkiye Arasında Vizeler Kalktı 

Başbakan Erdoğan’ın Kırgızistan ziyaretinde iki kardeş ülke arasındaki vize sorununu 

çözdüler. Erdoğan şunları kaydetti: "Artık iki ülke arasında vizesiz seyahat edebileceksiniz. 

Bu tabii bir güvenin ifadesidir. Avrupa Birliği içerisinde Schengen denilen bir uygulama var. 

Onlar bunu orada uyguluyorsa biz de Orta Asya'da kalkıp kardeş ülkeler olarak aramızda 

bunu uygularız.36 Yaklaşık 1,5 ay sonra "Türkiye ile Kırgızistan arasında sınırlı olan 30 gün, 

90 gün gibi süreler kaldırılmış oluyor. Böylece gerek Kırgızistan vatandaşları gerekse de Türk 

vatandaşları istediği zaman pasaportuyla beraber vizesiz seyahatini yapabilecek".37 Atanbayev 

Kırgızistan-Türkiye ilişkilerin gelişmesinin perde arkasında Türkiye’ye olan sevgi ve güveni 

yatmaktadır diyebiliriz. Atanbayev’in aktif dış politika izlemesi Rusya-Kırgızistan ilişkilerine 

de yansıdı. 

 

 Atatürk Türk Dili Ödülü Verilmesi 

 Türkçe Olimpiyatlarını organize eden Uluslararası Türkçe Derneği(TÜRKÇEDER), 

uluslar arası barışa ve Türk dili, kültürü ve sanatına verdiği hizmetlerden dolayı Kırgızistan 

Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i Atatürk Türk Dili Ödülü’ne layık 

gördü. Atambayev'e ödülünü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’i ziyaret eden TBMM 

Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet Sağlam ve beraberindeki heyet Devlet Konuk Evi'nde takdim 

etti. Sağlam, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmenin sonunda 

Cumhurbaşkanı Atambayev'e Atatürk Türk Dili Ödülü'nü takdim etti.38 

 İlk günlerinde mesaisinin büyük bölümünü Kırgızistan’ın jeopolitik dengelerine vurgu 

yaparak ve bu sayede çok yönlü bir dış politik eğilim izleyeceğinin sinyallerini vermeye 

ayırmıştır. Zira önemli jeopolitik konumu üzerinden dış politikasını şekillendirmeye çalışan 

                                                 
35 TUSKON  http://www.tuskon.org/?p=content&gl=faaliyetler&cl=faaliyet&i=676, (22.06.2013.) 
36 Kırgızistan ile vizeler kalkıyor,  
 http://www.dunya.com/kirgizistan-ile-vizeler-kalkiyor-113194h.htm, (22.06.2013.) 
37 Dünya Gazetesi, Kırgızistan'la vizeler tamamen kalktı,  
 http://www.dunya.com/kirgizistanla-vizeler-tamamen-kalkti-120483h.htm, (24.06.2013.) 
38 Aydın Pazarcı, TÜRKÇEDER’den Atambayev'e Atatürk Türk Dili Ödülü, 
http://www.cihan.com.tr/news/TURKCEDER-den-Atambayev-e-Ataturk-Turk-Dili-Odulu-
CHMTA3NTUwMy80;jsessionid=UJzmoeI16-OQUIB9ShkHEbqI.undefined,( 08.07.2013.) 
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Kırgızistan için hayati önem sahip olan dış dengelerin başlıca aktörü olan Rusya Federasyonu, 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin açısından düzenlenmesi ülke için büyük önem 

taşımaktadır. Bu kapsamda, en önemli göstergelerin başında gelen askeri üsler konusunda sert 

mesajlar veren Atambayev, Moskova’nın Kant üssü için 4 yıldır kira ödemediğini ve 

ABD’nin Manas üssünün 2014 yılından sonra boşaltılmasını savunduğunu beyan etmiştir. Bu 

açıklamaları ile askeri üs kartını görevi devraldığı isimlerin hepsinden daha iyi kullanacağa 

benzeyen Atambayev bu anlamda Kırgızistan üzerinde etkin olmak isteyen güçlere önemli bir 

mesaj vermiştir. Askeri üslerin varlığına dair olumsuz bir yaklaşım ortaya koyarken aynı 

zamanda söz konusu devletlere stratejik işbirliğinin devam edeceği kapsamında da mesajlar 

vermiştir.39    

 

 Rus Askeri Üssü Arttı 

 Rusya, Kırgızistan’daki üsleri İçin 2007 yılındaki Anlaşma uyarınca, Ödemenin bir 

Kısmı Kırgız askeri Uzmanlarının eğitimi sağlanarak, yapıyordu. Ancak, Kırgızistan 

Hükümeti, 2014 Yılından itibaren, Ödemenin nakit Olarak yapılmasını istedi. Kırgızistan, 

Rusya ile İşbirliğinin kendileri için Yararlı olduğunun, farkındadır. Kırgızistan’da dört Rus 

askeri üssünün Faaliyetleri sürmektedir. Kırgızistan Hükümeti’nin Aldığı kararla, Kant hava 

Üssü Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde çalışacak ve 2017 Yılından 

itibaren 15 yıl boyunca ücretsiz olarak kullanılacaktır. Rusya, Kırgızistan’da bulunan diğer 

merkezleri için 4,5 milyon dolar kira bedeli ödeyecektir. Bunlar, Isık-Göl’de Deniz askeri 

eğitim merkezi ve torpido gelişim merkezi, Balıkçı Şehrine yakın alandaki sismik gözlemevi, 

Celalabad’da nükleer test gözlemevi ve Karabalta’daki Deniz Kuvvetleri iletişim 

merkezidir.40 

 

 Hükümeti Devirme girişimi 

 3 Ekim 2012 tarihinde muhalefet kanadında olan Ata-Curt partisinin başkanı 

Kamçıbek Taşiyev ve parti yönetiminden Sadır Caparov, Kırgızistan’ın altın rezervini işleyen 

                                                 
39 Sinan OĞAN, Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın Türkiye Ziyareti ve Türk-Kırgız İlişkileri, 
http://www.turksam.org/tr/a2574.html, (25.06.2013.) 
40 Евгений Денисенко,  Совет Федерации ратифицировал соглашение о российской военной базе в 
Кыргызстане,  
http://www.vb.kg/doc/226478_sovet_federacii_ratificiroval_soglashenie_o_rossiyskoy_voennoy_baze_v_kyrgy
zstane.html, (24.06.2013.) 
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“Kumtor”u devletleştirmemesini protesto etmek için Başkent Bişkek’in Ala-Too meydanında 

miting düzenlemişlerdir. Fakat mitingin asıl amacı daha sonradan belli olmuştur. 

Protestocuların bir kısmı Ala-Too meydanından yön değiştirerek Parlamentoyu ele geçirme 

girişiminde bululdular fakat güvenlik güçleri uzaklaştırmayı başarmışlardır. Hükümeti 

devirme girişimi başarısız olmuş ve parti yetkililerinde Kamçıbek Taşiyev ve Sadır Caparov 

istihbarat birimi tarafından gözaltına alınmıştır.41  

 31 Mayıs 2013 tarihinde gözaltın alınan Ata-Curt partisinin başkanı Kamçıbek 

Taşiyev taraftarları ülkenin Anayasasına itibar etmeden Calalabad valisine müdahale ederek 

sözde kendi istedikleri vali Medet Usenov’u göreve getirdiler. 1 Haziran akşamı istihbarat 

birimi tararından Medet Usenovu gözaltına almıştır.42Bu olaylar üzerine Taşiyev taraftarları 

ülkenin stratejik yolu olan Bişkek-Oş yolunu kapattılar. Bu olayları organize eden Taşiyev’in 

akrabaları ve yakınları olmuştur ve Taşiyev’i bırakma şartıyla tüm protesto ve yol kesme 

olayların son bulacağını bildirmişlerdir. Bu talepler doğrultusunda hükümet gözaltına alınan 

Ata-Curt Partisi lideri Kamçıbek Taşiyev’i ve diğer milletvekillerini serbest bırakmıştır.43 Bu 

girişimle hükümet büyük oyunu engellenmiştir. 

 

SONUÇ 

 Kırgızistan’ın denge politikası izlemesi için öncelikle ekonominin düzelmesi ve 

askeriyenin güçlendirilmesi şarttır. Kırgızistan aynı anda dünyanın süper güçleri olan ABD ve 

Rusya’nın askeri üssünü kendi topraklarında bulunduran belki dünyanın tek ülkesidir. Diğer 

taraftan da ülke içindeki milliyetçi söylemlerin artması ve aşırı milliyetçilik üzerinden 

siyasetin yapılmaya çalışılması içerdeki çözülmelere neden olmuştur. Fakat son dönemlerde 

Atanbayev’in aktif dış politika izlemesi ve ülke içinde sosyal, ekonomik ve insan hakları 

konusuna el atması olumlu gelişmelerdir. Atanbayev bir nevi Kazakistan Cumhurbaşkanı 

Nursultan Nazarbayev gibi çok yönlü siyaset izlemeye başlamıştır. Ne olursa olsun Orta 

Asya’daki dengeyi göz önünde bulundurması şarttır. 

                                                 
41 Александра Ли, Лидеры «Ата-Журта» Ташиев и Жапаров задержаны за попытку «незаконного 
захвата власти», http://kloop.kg/blog/2012/10/04/lidery-ata-zhurta-tashiev-i-zhaparov-zaderzhany-za-popy-
tku-nezakonnogo-zahvata-vlasti/, (25.06.2013.) 
42 Екатерина Иващенко, Кыргызстан: Кто такой «самопровозглашенный губернатор» Медер 
Усенов?, http://www.fergananews.com/articles/7748, (25.06.2013) 

43 А.Травников, Кыргызстан: Ташиев на воле. На горизонте – роспуск парламента?, 
http://www.fergananews.com/articles/7768,  (25.06.2013.) 
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KLASİK ŞİİRDE MİTOLOJİNİN YERİ 

 
Elmas Şahin* 

Öz 
Klasik şiirin kaynaklarına baktığımızda İslami inançlar (ayetler ve hadisler), İslami 

bilimler (tefsir, kelam, fıkıh), İslam tarihi, Tasavvuf felsefesi, İran mitolojisi, Peygamberlerle 
ilgili menkıbeler, efsaneler, söylentiler, mucizeler, tarihin derinliklerindeki efsanevi ve 
mitolojik unsurlar; Türk tarihi ve kültürü, çağın şiir anlayışı, Arapça, Farsça sözcük ve 
tamlamalar önemli bir yere sahiptir.  

Bu çalışmada mazmun, motif, imge ve sembollerin belirgin bir biçimde yer aldığı 
klasik şiirde, mitolojinin yeri ve ne sıklıkta kullanıldığı tartışılarak; mitolojinin klasik şiire 
kattığı anlam ve düşünce zenginliği Muhibbi mahlasıyla binlerce beyit yazan Kanuni Sultan 
Süleyman’ın divanından örneklerle irdelenecektir.  

Muhibbi’nin divanında özellikle Fars ve İran odaklı doğu mitolojisine neden ağırlık 
verdiği, şiirindeki mitolojik tınının klasik şiire kattığı biçim ve anlam zenginliği, mitolojinin 
klasik şiire hangi açılardan kaynaklık ettiği bu çalışmanın odak noktasını oluşturacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: klasik şiir, mitoloji, Muhibbi divanı, efsanevi kuşlar, semboller 

 
MYTHOLOGY IN CLASSICAL POETRY 

Abstract 
When we look at resources of classical poetry, Muslim beliefs (the verses and 

hadiths), the Islamic sciences (exegesis, theology, jurisprudence), Islamic history, Sufi 
philosophy, Iranian mythology, warriors, legends, rumors and miracles about the Prophets, 
the legendary and mythical elements; in the depth of history; Turkish history and culture, 
poetry understanding of contemporary, Arabic and Persian words and phrases has a 
significant place.  

In this study, by discussed the place of mythology in the classical poetry that imagery, 
motifs, images and symbols take part significantly and how often it is used; the fact that 
mythology enriches the classic poem by the meaning and thoughts will be examined by 
several examples from Divan of Kanunî Sultan Suleyman who wrote thousands of couplets by 
the pseudonym Muhibbi  

Why Muhibbi mainly gave place to Persian and Iranian-oriented eastern mythology 
especially in his Divan, that richness of the form and meaning which mythological tones in 
his verses bring into the classic poem, which aspects mythology forms the source of the 
classic poem will be the focus of this study  

 
Keywords: classical poetry, mythology, Muhibbi's Divan, mythological birds, 

symbols   

                                                 
* Yrd. Doç. Dr., Çağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
elmassahin@cag.edu.tr 
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GİRİŞ 

Mitolojinin görevi, insanoğlunun ilkel çağlardan itibaren dinsel, kültürel ve bilimsel 
deneyimlerle ilişkili olan mitleri ya da masalları araştırmak, incelemek, değerlendirmek ve 
kulaktan kulağa dolaşan efsaneleri gün ışığına çıkarmaktır. Kurgusal anlatılar ve inançlar 
kümesi olan "mitler, halk masalları ve efsaneler genellikle geleneksel anlatım biçimleri olarak 
tanımlanırlar. " (Spence 1921: 11) 

"Yunanca muthos söylence ve logos söylem kelimelerinden türemiş olan Mitoloji 
(Laudon 1835: 138), konu itibariyle, tanrıları, olağanüstü varlıkları, kahramanları ve olayları 
anlatan; yazın dünyasına kaynaklık eden bir bilgi dalıdır. Mitoslar, her toplumun kendi 
geleneği, inancı ve kültür birikimleri içerisinde filizlenip yerellikten evrenselleşerek bazen 
aynı bazen de farklı görüş, duyuş ve anlayış tarzlarıyla harmanlanıp zenginleşerek sembolik 
bağlamda canlılıklarını sürdürmüşlerdir.  

Bu çalışmada, edebiyat dünyasının vazgeçilmezlerinden olan mitolojinin Türk klasik 
şiirindeki yansıması, 1520 yılında Osmanlı saltanatının on ikinci sultanı olarak tahta çıkan 
Kanuni Sultan Süleyman (1494-1566)'ın şiirlerinden yola çıkılarak değerlendirilecektir. Kırk 
altı yıl büyük imparatorluğun cihan padişahlığını yapan Muhteşem Süleyman Kanuni, devlet 
adamlığının yanı sıra şiirleriyle de adından sıkça söz ettirmiştir. Sultan Süleyman, Muhibbî 
mahlasıyla Divanı'nda1 2799 gazel, 217 beyit, 51 dörtlük, 30 murabba, 18 muhammes, 5 
nazım şekli parçası, 1 elifname ve 1 terci-i bend kaleme almış, gönlünü şiirle bütünleştirmiş 
bir şiir ve sanat aşığıdır.  

Köken olarak muhabbet kelimesiyle akraba olan Muhibbi kelimesi, Seven, sevgi 
duyan, muhabbet besleyen anlamına gelen Arapça habbe (sevdi) kelimesinden meydana gelir. 
Böylece Kanuni, şiirlerinin özünü oluşturan aşk, âşık, sevgi, sevgili sözcükleriyle Muhibbi 
mahlasını bir potada eritmiş olur. Habbe kelimesi, aynı zamanda Arapça’da ağaç ve bitkilerin 
tohumu, aslı, özü (Kuzubaş 2010: 410) anlamına da geldiğinden şiir Muhibbi'nin gönül 
arkadaşı olur. Zira gönül, şiir ile coşar, şiir ile hüzünlenir, şiir ile ağlar, şiir ile bir Ankâ olup 
Kaf dağının ardında sevgiliyi arar, gün gelir göklerde Hümâ gibi süzülerek aşığın gölgesi olur, 
gün gelir Semender gibi ateşte yaşar ve Simurg ya da Kaknüs gibi küllerinden yeniden doğar. 

Muhibbi için şiir, duygularının dili, dertlerinin dermanı ve yorgunluğunun ilacı olduğu 
gibi; bazen sevgiliye ulaşmayı arzulayan çaresiz bir âşık, bazen de dünyevi hazlardan uzak 
diyarlara kaçıştır. Bu kaçış efsanelere, menkıbelere, mitolojilere doğru bir kaçıştır. Sevgili, 
Yusuf yüzlü, İsa nefesli, Şirin dudaklı, Leyla saçlıdır. Vamık'ı deli divane eden Azra gibi 
aşkıyla yakıp, Zühre gibi Muhibbi'nin yüzüne ışık saçar. O sevgili ki; aşığı, Yakub gibi 
ağlatıp dağlar; Ferhat gibi bela dağına sürükler, Mecnun gibi çöllere atar. Gönüllere taht 
kurmuş bir av olarak avcıyı peşinden sürükler. Sevgili ankâ olup göklerde süzülür, âşık da 
doğan olup avını yakalamaya çalışır. Böylece özellikle Fars ve İran edebiyatında önemli bir 
yer tutan İslami inançlar, dini kıssalar, efsaneler ve mitolojik imgeler; klasik Türk şiirinin 
vazgeçilmez unsurları olarak; Şeyhî, Ahmet Paşa, Necatî, Cem Sultan, Mesihî, Fuzûlî, Hayâlî, 
Bâkî, Nef’î, Nedim, Nailî, Nâbî, Kadı Burhaneddin, Nesâtî, Seyh Gâlîb, Seyhülislâm Yahya 
ve Zatî gibi isimlerin yanı sıra Muhibbi'nin nazmına da anlam ve içerik bakımından zenginlik 
katar. 

                                                 
1 Bu çalışmada Muhibbî’nin Divanı’yla ilgili şu kaynaktan faydalanılmıştır: Muhibbi Divanı, Hazırlayan Coşkun 
AK, Trabzon, Trabzon Valiliği Yayınları, 2006 
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Muhibbi, aşkını yerlere sığdıramayınca, yüreğinde taşıp çağlayan aşkına uçsuz 
bucaksız göklerde yer bulmaya çalışır. Çünkü sevgili hümâ olup yükseklerde uçmakta, 
göklerde yaşamaktadır. Aşığa yüz güldürmeyen melek yüzlü sevgili, yüksekte uçan bir hümâ 
kuşudur.  

ʿÂşık oldum bir melek ruhsâre gayet nâzı çok 

Yüksek uçar bir hümâdur dâyimâ pervâzı çok (Muhibbi D., G 1390, b1: 429) 

Uzun bir aşk sarhoşluğundan sonra, çöllere düşüp ateşlerde dağlanan aşığın yüreği 
kanatlanarak dünyevi aşktan ilahi aşka doğru yol alır, öyle ki o aşk, mitolojik bir kuş olarak 
kanadının her bir tüyünde ayrı bir mana ve renk taşıyarak büyüdükçe büyüyecektir. Attâr’ın 
Mantıku’t-Tayr’ından Gülşehri'nin Mantıku’t-Tayr’ına, Firdevsî'nin Şehnamesi'nden 
Mubiibi'nin divanına gelinceye dek nice Zal ve Rüstemleri peşinden sürükleyen yücelerin 
hâkimi ankâ bir diğer adıyla Simurg, en çok kullanılan mitler arasında yerini alacaktır. 
Ankâ'nın yanı sıra Hümâ, Kaknüs ve Semender de olağanüstü yönleri ve gizemleriyle şairin 
şiirlerine konuk olacaktır. 

Arapçada tayr ve Farsçada mürg denilen kuş, gerek sevgili gerekse âşık için imgesel 
bir anlam taşır. Her ne kadar divan şiirinin vazgeçilmez kuşu "bülbül" olsa da göklerin hâkimi 
olan "ankâ" ve "hümâ" ile delikli gagasından çıkardığı etkileyici sesiyle "kaknüs" klasik şiirin 
mitsel zenginliğini oluşturur. Kaf dağının efsanevi kuşları ankâ/simurg ve hümâ'nın peşine, 
şahin (şâhbâz) ve doğan (bâz) gönderilerek bir türlü ulaşılamayan sevgili avlanmaya 
çalışılırken musiki kuşu kaknüs şarkılarıyla aşığın aklını başından alır, semender de aşığı 
ateşler içerisinde bırakır. Ehrimen ise onu nefsi ile çatışma içerisine sokar. Divan şairini 
olağanüstü yönleriyle etkileyen bu mitsel kuşlar ve yaratıklar klasik şiire malzeme zenginliği 
katmasının yanında çeşitli betimleme ve teşbihlerle şairin düşünce ve imgelem gücünü de 
geliştirerek, beyitlerin akıcı bir dil ile işlenmesini sağlar. 

Muhibbi; Hümâ; Hümâ pervâz, devlet hüması, hümâ-tal'at, hümâ-yı bâzı himmet, 
hümâ-yı vasi, hümâ-veş, sâye-i hümâ; Ankâ, 'Ankâ-yı 'ışk, 'Ankâ-yı Kaf, 'Ankâ-yı Kûh~ı Kaf, 
Kaf'ın 'Anka'sı; Si-murg/simurg; Kaknüs/musikâr, Semender ve Ehrimen mitlerine yeniden 
doğuşun, ölümsüzlüğün, yüceliğin, zenginliğin ve mutluluğun, hayatın, şansın, iyiliğin ve 
kötülüğün simgesi olarak divanında yer verir.  

Yerin ve Göğün Hâkimleri: Ankâ ve Hümâ: Sî-Murg/simurg, zümrüdüanka, sireng, 
anka-yı mugrib gibi adlarla da anılan ankâ, Muhibbi'nin divanında çoğunlukla Ankâ, Kaf'ın 
Ankâsı, Kaf'ın Simurgu olarak kullanılırken, bazı dizelerde Simurg adıyla geçer. Kaf dağının 
zümrüt yeşilliğinde olduğu inancıyla halk arasında Zümrüdüanka adıyla bilinen Ankâ, Arap 
mitolojisinde "Roc ya da Ruck, İran mitolojisinin ürünü olup Simurg adıyla Şark'ın Fenix 
(Phoenix)’idir, üç fili pençelerinde taşıyabilen, kuşa benzeyen, kartal kanatlı ve olağanüstü 
büyüklükte kuyruğu ile dev cüsseli bu devasa yaratığın 1700 yıl kadar yaşayabildiği söylenir." 
(Brande 1867: 295)  

Boynunun uzunluğu, kanatlarının büyüklüğü, yırtıcılığı ve yüceliğiyle tanınan ankâ, 
kendisi gibi mitsel Kaf dağında yaşar. Bir diğer adıyla farsça otuz anlamına gelen si ve kuş 
anlamına gelen murg kelimelerinin birleşiminden oluşan, otuz kuştan ya da her kuştan bir iz 
taşıdığından Si-murg; İran mitolojisinde de çok renkliliğiyle Si-reng ve Türk mitolojisinde de 
Ankâ ve Zümrüdüanka isimleriyle yaygınlık kazanır. Kendini yenileyen, küllerinden yeniden 
doğduğuna inanılan bu ölümsüz kuş Simurg'a Yunan ve Mısır mitolojisinde Feniks adı verilir. 
"Hint mitolojisinde Garuda [Grifon], Mısır medeniyetinde benu kuşu ya da phoenix İslam 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 
 

rivayetlerinde Ankâ (Simurg)," (Ceylan 2007: 6) Türk mitolojisinde de Ankâ olarak yerini 
alır. Renkli tüyleriyle, "cennetkuşu" (Pala 2003: 228) olarak da tanınan Ankâ; Arap, İran, 
Fars, Türk, Hind, Çin ve batı edebiyatında adından sıkça söz ettirir.  

Hatta Fars mesnevisinin önemli ismi Feridüddin Attar, Mantıku't Tayr (Mantık Al- 
Tayr-Tuyurnâme 1187)'da Simurgun kanadından bir tüyün bir gece Çin ülkesinin üzerine 
düştüğünden, herkesin o tüyden bir nakış elde edip bir işe koyulduğundan bahseder. O tüyün 
şimdi Çin Nigaristan'ında bulunduğu haberini de verir. Bu yüzden ilim Çin'de de olsa onu 
talep edin diye öğüt de verir.  

Birgece simurg oldi cilveger 

Şehri Çin üzre seger kıldi güzer 

Şehri Çine düşti anun bir peri 

Eyledi pür-şur o şehru kişveri (Attar 1857: 38) 

Türk mesnevisinin üstatlarından Gülşehri de, kısmen Attar'dan çevirdiği ve büyük 
oranda başka kıssalar eklediği kendi kitabı Mantıku't Tayr (1317)'da, Attar'ın anlatımını 
kendine has çağının Türkçesiyle şöyle ifade eder.  

Bir gice Çîn şehri üstinden meger  

Nâgehân sîmurg geçdi cilveger  

Bir kanadı düşdi Çîn’e key ulu  

Sad herâzân dürlü nakş anda tolu (Gülşehri tarihsiz: 2)  

Gerek Attâr'ın gerekse Gülşehri'nin kuşlar meclisinde Simurg, kuşların padişahı olarak 
anlatılır. Hüdhüd kuşunun önderliğinde binlerce kuş Simurg'u bulmak için Kaf dağına doğru 
yola çıkarlar, ancak uzun yolculukta çoğu ölür; bir kısmı da yolculuktan vazgeçip geri 
dönerler. Sadece otuz kuş Kaf dağına ulaşabilir "Simurg" diye yola çıkıp aradıkları "Si-
murg"un kendileri olduğunu anlayan kuşlar, her biri birer Si-murg olarak efsaneleşirler ve 
vahdet-i vücuda yani tek olan Yaratıcıya kavuşurlar.  

Kim bizüm bir şâhumuz var bî-hilâf  

Ol tag ardında ki dirler Kûh-ı Kâf  

Adı sîmurg u cemâli bî-kerân  

Kudreti peydâ vü zâtı bî-nişân 

Ol kılur tedbîri kamu işlere  

Pâdişâh oldur dükeli kuşlara  (Gülşehri tarihsiz: 5)  

Cihan padişahı olan Muhibbi de Hakk'a ulaşmak için kendisini ankâ ile özdeşleştirerek 
Kaf dağını mesken edinir. Muhibbi birçok şair gibi, kendine eş olarak simurgu seçmekte 
haksız değildir. İsmen varolup, cismen olmayan bu kuş, varlığı bilinen, ancak görülmeyen 
Tanrıyı imgesel bağlamda temsil eder. Bilgi ağacını elinde bulunduran ankâ, kendisini dünya 
nimetlerinden arındırıp, bu ruhsal güce ulaşma arzusu duyanları birer ankâ yapar. Dünyevi 
istekler yüzünden simurgu'un yolundan dönen binlerce kuş gibi olmak istemeyen Muhibbi, 
ankânın yoluna baş koyar. 
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Dünyadan vazgeçen, şairin kazancı büyük olur. Ankâ kuşu gibi kanaat Kaf'ında yer 
edinen aşığın eline tokgözlülük gibi bir cevher geçer.  

Eyledüm Kâf-ı kanâʿatda mekân ʿankâ gibi 

Bir cevâhir girdi bu elime istignâ gibi (Muhibbi D., G 2705, b1: 784) 

Şair yine kendisini dünyanın dostu olmaması için uyarır. "Er olan kişi kocakarıya 
gönül vermez" sözleriyle cismani sevgidense ilahi sevgiyi üstün görür. 

Muhibbi olma dünyânun muhibbi 

ʿAcuzeye gönül virmek er itmez. (Muhibbi D., G 1129, b5: 359) 

Böylece Muhibbi, dünyaya muhabbet duymayarak kanaat Kaf'ına baş koyar. 
Kanaatten uzaklaşanların hali, açgözlü kuşların hali gibi yaman olur. Bülbül gül; dudu kuşu 
ab-ı hayat; tavuskuşu cennet; kaz su; keklik mücevher; hümâ kibir ve gurur, doğan mevki ve 
iktidar; puhu define, kuyruksalan Yûsuf ve binlercesi bin bir bahane ile hakikat yolunu terk 
etmiş ve ziyan olmuşlardır. Otuz kuş o uzun ve çetin yolculukta İstek, Aşk, Marifet, İstiğna, 
Vahdet, Hayret, Fena ve Beka adlı vadileri geçip Kaf dağına ulaşırlar.  

Kimisi sayru olur kimi ölür  

Anda varınça bir otuz kuş kalur  

Ol otuz kuş kûh-ı Kâf’a iriçek  

İşbu istedüklerini göriçek  

Ol otuz kuş kim adı sî murg-ıdı  (Gülşehri tarihsiz: 266)  

Bir zamanlar dünyaya meyl edip, nefsine köle olan âşık da, gittiği yolu yol olarak 
beğenmez ve ankâ olup Kaf dağına yönelir, hakka doğru yol alır.  

Kasd kıldı himmetüm bâzı kanâʿat Kâfına 

Tâ ki ülfet tuta ʿankâ gibi varıp Kâf ile (Muhibbi D., G 2392, b3: 699) 

Farsça bir kelime olan Hümâ da ankâ gibi, kendisini onun kadar yüce görüp, ankanın 
padişahlığını kabul etmez. Zira kanadı her kime dokunsa o kişi âleme padişah olur. Attar'ın 
kitabında Hüman'ın övüngenliği şöyle efsaneleşir. 

Eyledim nefis seni ben hur u zar 

Padişahlar benden oldi tacdar. 

Virdim nefis sana bir insan u hun,  

Beslenür sayemde şahan-ı hüman (Attar 1857: 48) 

Gülşehri de Hümanın ankâ yerine kendini padişah olarak sunmasını ve marifetleriyle 
övünmesini şu dizelerle anlatır. 

Kibr ile ara yire geldi hümâ  

Kamu kuşlar pâdişahlıgın uma  

Kim benüm sâyemde er sultân olur  

İrmeyen sâyeme sergerdân olur  
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Anda kim her derde dermân ben kılam  

Kamu sultânlara fermân ben kılam  (Gülşehri tarihsiz: 58) 

Hümânın bir diğer özelliği de "kemik yiyerek yaşadığına inanılan efsanevi bir kuş" 
(Özkırımlı 1982: 656) olmasıdır.  Saadet, kutluluk, iktidar, ikbal, talih, cennet gibi 
anlamlarıyla kuşların en soylusu "devlet kuşu" olarak adından söz ettiren Hümâ, hümay, 
kumay, umay gibi adlarla da anılır. Hümâ'nın yaşadığı mekân da ankâ gibi gözün 
göremeyeceği kadar yükseklerde, aklın kavrayamayacağı kadar genişlikte, ulaşılamayacak 
kadar uzaklıkta bir yerdir. Kimisi hümanın da ankâ gibi Kaf dağında yaşadığına inanır, kimisi 
de bu devlet kuşunun yerinin Kafdağı değil, cennet olduğu görüşündedir. Bu görüşün altında 
yatan neden de hümânın, yedi kat göğün üstünde felekler arasında dolaştığı, Tanrı'nın katına 
gidip gelen bir kuş olduğu inancıdır. Halk arasındaki söylentilere göre hümâ kimin başına 
konarsa o kişi büyük bir şerefe ve zenginliğe kavuşur, talihi açık olur.  

Efsanevi özelliklerinden dolayı Ankâ gibi Hümâ da klasik şiirin vazgeçilmez mitolojik 
kuşu olur. "Havada çok yüksekten uçması, elde edilemeyişi, tuzağa düşmemesi, gölgesinin 
insanlara şans getirmesi, kemikle beslenmesi, diğer kuşlardan üstün olması gibi özellikleri ve 
bunlarla ilgili inançlar, efsaneler, rivayetler dolayısıyla divan şairinin şiirinde zengin bir hayal 
ve benzetme dünyası içinde karşımıza çıkar" (Batislam 2002: 193) Öyle ki, hümânın gölgesi 
her kimin üzerine düşerse ya da kimin başına konarsa o kişi ya hükümdar olur ya da büyük bir 
servete kavuşur. 

Muhibbi, haklı olarak "gölgesini salsa, dilenciyi padişah yapar öyleyse o saçı hümâ 
olan sevgiliyi kim sevmez" diyerek devlet kuşu hümâ'ya göndermede bulunur.  

Sâye salsa gedâyı şâh eyler 

Pes ol zülfi hümâyı kim sevmez (Muhibbi D., G 1094, b5: 349) 

Yine bir başka beyitte Muhibbi, hümâ kuşunun şans getirme özelliğine değinir. 
Ayakaltında kalmış saçı, yerden kaldırır ve Hümâ kuşunun gölgesi sevgilinin üzerine 
düştüğünden sultan âleme sultan olacağı muhakkaktır. 

Pâmâl ider Muhibbi zülfün götürdü yirden, 

Tan mı olursa sultân çün sâye-i hümâdur. (Muhibbi D., G 666, b5: 228) 

Cihan padişahı, sultan oluşunu sevgiliye ve hümâ kuşuna bağlayarak şiirine mitolojik 
bir imgelem katar. "Saçının perçemi hümâ kuşu gibi üstüme gölge saldı; sana kul olduğum 
için âleme padişah oldum" diyecektir. 

Perçemün zülfün hümâ-veş sâye saldı üstüme 

Pâdişâh-ı ʿâlem oldum çün gedâ oldum sana (Muhibbi D., G 38, b2: 52)  

Bir başka gazelde de Muhibbi, devlet kuşu Hümâ'nın  gölgesinin düşmesini tahayyül 
ederek; ondan gelecek olan talihin neleri değiştireceğine dikkatleri çeker.  

Sâye salsa ol hümâ ger ben gedâya devletüm 

ʿÂlemi Kâfdan Kâfa tutmak olurdı himmetüm (Muhibbi D., G 1793, b1: 535) 

Öte yandan sevgili aynı zamanda hümâ yüzlüdür ve âşık ondan cömertlik bekler, 
toprağına hümâ salmasını bekler. Zira üzerine gölge yapacak ya da başına konacak olan hümâ 
ile talihi açılacak, âşık maşukuna kavuşacaktır. Sevgilinin kapısında beklemekten yorulan 
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avcı, "Kemiklerimi itlerin ne zamana kadar dişleyecek" diyerek sevgiliye sitemde 
bulunacaktır. 

Ey hümâ-tâlʿat kerem kıl hümâ sal ben hâküne 

Üstühˇ ânumı nice bir itlerün ta dişleye (Muhibbi D., G 2377, b4: 695) 

Gerek Hümâ gerekse Ankâ sevgilinin ve aşığın gözdesi olur. hümâ kanadının gölgesi 
ile uğur getirirken, Ankâ da erişilmezliği ile dikkatleri üzerine çeker. Anka’nın Kaf dağında 
yaşaması, yükseklerden uçması ve kolay kolay avlanamayışı gibi özellikler onu divan şiirinde 
bir türlü elde edilemeyen sevgili ile özdeşleştirir. Bu aynı zamanda bir ironidir, çünkü âşık, 
sevgiliden ziyade kendisi ankâ olmayı arzular. Âşık sevgiliye ulaşmanın çetin bir yolu olarak 
ankayı avlamak ve onu elde etmek için göklere doğan ve şahin gibi yırtıcı, güçlü kuşları 
salarak ankâ avına çıkar. Ne var ki, avlanan kendisi olur. 

Gönlümün şehbâzı 'ulvîlerde itmişken karâr 

Bir ʿaceb lu ʿb ile sayd itdi anı ʿAnkâ-yı ʿışk (Muhibbi D., G. 1439, b. 4: 443) 

Her ne kadar âşık sevgiliye av olsa da, aşkı yüreğinde hapsetmeyi başaran avcı, çıktığı 
sevgili avından eli boş dönmez ve göğün yücelerinde simurg/ankâ ile hümâ kuşu doğmadan, 
sevgi kuşunu gayret kuşu ile avlamayı başarır. 

Togmadan simurg ile evc-i semâ içre hümâ 

Bâz-ı himmetle mahabbet murgını ben avladım (Muhibbi D., G 1866, b4: 556) 

Sevgili bazen ankâ bazen de hümâ kuşu olup aşığa tuzak kurar. İmgesel olarak âşık 
Ankâ, sevgili hümâ'nın ellerine düşer ve himmet doğanı ile hümayı avlamak ister. Tıpkı 
sevgili gibi hümaya erişmek de hayli zordur.  

Sayd olurken ol hümânun dâmına ʿankâ-yı Kâf 

Bâzı-ı himmet birle ben anı şikâr itsem gerek (Muhibbi D., G 1469, b3: 451) 

Bazen de gayret şahinini hümâ kuşunun peşine salar. İnatçıdır âşık, sevgiliyi elde 
etmek için her şeyi yapar. Kim ne derse desin umursamaz ve bir şahin gibi hedefini seçip 
avının üzerine atlar. 

Himmetüm bâzını saldum sen hümâyı sayd için 

Fârig ol sen her ne dilerse disünler il bana (Muhibbi D., G 74, b5: 63) 

Bu inatçı âşık, yerde de gökte de, pes etmez. Sevgili, hümâ kuşu bile olsa onu 
avlamayı kafasına koyar, kuşların en büyüğü, en güçlüsü ve tehlikelisi olan Hümâ gibi sevgili 
de ele avuca sığmaz, her seferinde avcıya pençelerini gösterip saçını kement yaptığından onu 
yakalamanın yolu da bir o kadar güçlü ve yırtıcı bir kuş olan şahin ya da doğan ile olacaktır. 
Büyük bir gayret ve azimle âşık, yakalanması zor olan Hümâ'nın peşine düşer. 

Himmetüm destiyle saldum gönlümün şâhbâzını 

Umarım dildârı sayd idem olursa da hümâ (Muhibbi D., G 103, b3: 71) 

Aynı beyte benzeyen bir başka dizede de Muhibbi, "Eğer Hümâ kuşu gibi göklerde 
uçarsan, seni avlayacak gönül gibi bir şahinim var" diyerek sevgiliye aba altından sopa 
gösterir.  

Hümâ gibi eğer pervâz idesin sen hevâlarda, 
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Gönül gibi şikâr eylerseni bir şâhbâzum var. (Muhibbi D., G 514, b2: 185) 

Sevgiliden yüz çevirip kanaatkâr olan ankâ, kısmetine razı olup bir kenarda 
yaşayacaktır. O, yani sevgili anka kuşu gibi kimseye görünmeyip Kaf dağına yönelecektir. 
Böylece âşık da ona ulaşmanın yollarını arayacaktır. 

Kanâ ʿat ihtiyâr iden ana lâbüd gelür ʿuzlet 

Görinmez kimseye ʿankâ gibi ol ʿazm-i Kâf eyler. (Muhibbi D., G 754, b2: 252) 

Sonunda sevgiliyi yakalamak için aşığın çabaları boşa gitmez. Hümâ kuşu göğün 
zirvesinde uçsa da âşık, gayret doğanını salarak onu avlar. Sevgilinin de ankâ ya da hümâ gibi 
gizemli ve erişilmez oluşu, âşıktan gizlemesi, hayranlarını ardından koşturması aşığın 
dikkatlerini yücelere çeker.  

Felek evcinde uçardı egerçi ol hümâ-pervâz  

Ben ana himmetüm bâzın salup anı şikâr itdüm (Muhibbi D., G 1872, b3: 557) 

Sevgili bazen güneş, bazen ay bazen de ankâ ya da hümâ gibi semalarda dolaştığından 
aşığın işi oldukça zordur. Fakat aşığın gayret ve çabası gönül hırsızı olan sevgiliyi 
yakalamakta zorlanmaz.  

Hümâ gibi uçar gördüm felek sakfında ol mâhı 

Salup himmetle ol bâzın anı ol dem şikâr itdüm (Muhibbi D., G 1955, b2: 580) 

Muhibbi, hümâ kuşunu akdoğan olarak da niteler. Eski Türk masallarında "akdoğan" 
hümâ kuşunun yerine kullanılırdı. Yenleşme döneminin Türkçü yazar ve düşünürü Ziya 
Gökalp, Alageyik adlı efsanesinde kahramanını akdoğana bindirerek Kaf dağından aşırtır ve 
devlere meydan okutur. O akdoğan divan şirinde hümâ olarak karşımıza çıkar. Şair, doğan ile 
akdoğanı karşılaştırarak hümâ ve doğanın gücünü eşitleyerek, hümâ kuşuna göndermede 
bulunup sevgiliye meydan okur. Çünkü hümâ kuşu yüksek uçarsa birgün akdoğandan farkı 
olmayan doğan tarafından avlanacaktır.  

Ol hümâ yüksek uçarsa idersem bir gün şikâr 

Himmetüm bâzı benim alçak degül şungurdan (Muhibbi D., G 2211, b5: 651) 

Yine bir başka dizede o hümâ yükseklerden uçsa da, âşık, gönül doğanını gayret eliyle 
salıp onu avlayacağından emindir. Aşk, her şeye kadir olarak karşımıza çıkacak ve hümâ aşk 
doğanına yenik düşecektir. 

Ol hümâ yüksek uçarsa gönlümün şehbâzını 

Dest-i himmetle şalup anı şikâr itmek nice (Muhibbi D., G 2513, b3: 732) 

Şair aynı umutlu tınıyı devam ettirerek, aşkı sayesinde uçabilme yetisiyle, himmet 
doğanıyla yakaladığı yegâne avı hümâya sahip olmanın tadını çıkarır. Doğanın fendi hümâyı 
yenecek ve ulaşılması zor olan cevhere âşık, gayret ve azmiyle ulaşacaktır.  

Sen hümayı bâz-ı himmetle şikâr itsem ne tan 

Çünki pervâz eylemek gelmiş ezelden şânuma (Muhibbi D., G 2520, b3: 734) 

Şair, avına yaklaştıkça, onu elde ettikçe cesareti daha da artar ve gayret kanadıyla o 
hümâ kuşunu avlaması hiç de şaşırtıcı olmaz. Zira doğanın hızlısı avında aciz değildir. 
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Yakalamaya çalıştığı av büyük de olsa, aşk doğanı için küçücük bir lokma olarak pençeleri 
arasına düşecektir.  

Ol hümâyı bâl-i himmetle şikâr itsem ne tan 

ʿÂciz olmaz çün şikârında toganun yügregi (Muhibbi D., G 2713, b2: 786) 

Yücelerin hâkimi efsane Hümâ'yı avlamaktan duyduğu sevinç, ne var ki kendisinin av 
oluşu ile noktalanır. Yani ava giden avlanır. Aşk şahini bazen avcı bazen de av olarak 
sevgilinin gönlünü çelerken bir tuzaktan bir başka tuzağa düşer.  

Salıp dil şâhinin yine bugün ʿışkun hümâsına 

Değil iken kimsenün saydı ʿaceb ala şikâr oldum (Muhibbi D., G 1895, b2: 564) 

Âşık, sevgiliye her ne kadar meydan okusa da; yılmadan ardı sıra gitse de; onu elde 
etmenin kolay olmadığını bilir ve yer yer umutsuzluğa kapılır. Sevgiliyi bir hümâ, ankâ gibi 
yüceltip kendisini sinek gibi aciz görür. Öyle ki, sinek, ankâ kuşunu yakalayamayacak kadar 
küçük ve de güçsüzdür.  

Ol hümâ – pervâzı sayd itmek dilersen ey gönül 

Hiç olur mı ki şikâr eyleye ʿankâyı mekes (Muhibbi D., G 1235a, b4: 389) 

Bazen Muhibbi, sevgilinin gücü karşısında kendisini yenik görüp sinek kadar çaresiz 
hissetse de, aşkının büyüklüğü ile yeniden devleşip aşk kuşunu ankâdan üstün görür. Kâf 
dağının ankâsını sinekleştirip, aşk kuşunu yüceltir.  

ʿIşk murgı key ʿazimü'ş -şândur 

Bir mekesce görünür ʿankâ-yı Kâf (Muhibbi D., G 1361, b3: 422) 

Aşkının büyüklüğü ile giderek cesaretlenip, sevgiliye ve rakiplerine meydan okuyan 
âşık, bir kahraman edasıyla mitolojik göndermelerle bir aslan gibi kükrer. Yolu Kaf dağına 
kadar asker ile dolsa da er meydanına yalın kılıç dalmaktan çekinmez.  

Karşıda leşker olsa eğer Kâf-tâ-be-Kâf 

Nâmerd ola yüz çeviren görücek mesâf (Muhibbi D., G 1363, b1: 422) 

Sevgili yücelerde gezince, âşık da kendine yükseklerde yer edinmeye çalışır. 
Kendisine uygun mekân ise Kaf dağıdır. İmgesel açıdan simurgun yaşadığı Kaf dağı 
Muhibbi'nin yüreğidir ve simurgun yani ankânın yuvası şairin gönlüdür. 

Ger muhabbet Kâfını gezse Muhibbi tan degül 

Çün ezel si-murg-ı ʿışkun âşiyanıdur gönül (Muhibbi D., G 1684, b7: 507) 

Ayrıca ne kadar büyük olduğunu gösterip, kendini övmek maksadıyla şair, kendisini 
ankâ yerine koyup, erişilmesi imkânsız olan Kaf dağını yurt edinir. Zira ankaya ulaşanın 
ölümsüzlüğe de ulaşacağı düşüncesi aşığı bu mitolojik kuşa ve dağa doğru uçurur. 

Ne var ki, uçarak ankanın yuvasından geçmedikçe de gönül simurguna (ankâsına) 
Kafdağı mekân olmayacaktır. Gönül kuşu ancak çetin yolculuklardan geçerek ankâ olabilecek 
ve kanaat dağında yaşama şansını yakalayacaktır. 

Kâf-ı kurbet bu gönül simurgına olmaz mekân 

Bâl açup pervâz idüp bu âşiyândan giçmeye (Muhibbi D., G 2506, b3: 730) 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 
 

Cismani aşktan ilahi aşka doğru kanatlanan şairin yüreği, kendisine dünyadan farklı 
bir mekân arar. O mekân da Kaf dağından başkası olamayacaktır. Zevkusefayı bırakıp, 
kanaatkâr olmayı hedefler ve bir gün yok olup gideceği düşüncesiyle, Sultan Süleyman'a 
kalmayan dünyanın kendisine de kalmayacağını bilen Muhibbi, Tanrının gölgesine sığınmak 
ister. "Ey gönül, yürü, var kanaat köşesini yuva yap. Ta ki Kaf'ın ankâsı işitip sana kanadının 
en uzun tüylerini göndersin" diyecektir. Ankâ ölümsüzlüğü temsil etmesinin yanında yalnız 
yaşayan bir kuş olarak aynı zamanda "kanaat"i temsil eder. Muhibbi, mitleşen, efsaneleşen 
Kaf dağını ve ankayı kanaat ankası, kanaat dağı, kanaat kafı gibi kavramlarla betimler. 

Kanâʿat küşesin ey dil yüri var âşiyân eyle  

İşitip göndere şeh-per sana ta Kâfun ʿankâsı (Muhibbi D., G 2645a, b5: 768) 

Kaf dağında ankâ kuşu ile arkadaş olmak için gayret doğanını kanaat Kaf'ına gönderen 
âşık, yavaş yavaş dünyadan el etek çekmeye çalışır. Dünyanın nimetlerinden uzaklaşıp, 
kanaat dağında, Kaf dağının tepelerinde aza kanaat eden Ankâ gibi bir yaşam sürmeyi düşler.  

Kasd kıldı himmetüm bâzı kanâʿat Kâfına 

Tâ ki ülfet tuta ʿankâ gibi varıp Kâf ile (Muhibbi D., G 2392, b3: 699) 

Giderek, maddi aşktan manevi aşka yönelen Muhibbi, dünya nimetlerini terk edip, aç 
gözlülüğü bırakacak, doğan olup uçacak, kanaatin Kaf dağına varacak ve Ankâ kuşlarıyla 
arkadaş olmayı seçecektir.  

Ey Muhibbi dûn-himmet olma şehbâz oluver 

Hem-ser ol Kâf-ı kanâʿatda vurup ʿankâlara (Muhibbi D., G 2531, b6: 737) 

Kanaate yönelen şair, pişmanlık duymaz ve rızkına kanaat gösterir. Böylece kanaat 
dağında aşk ankası olmayı başaracaktır.  

Kâniʿem rızkuma ne gelse kanâʿatdür işim 

Olmışam kûb-i kanâʿatda bugün ʿankâ-yı ʿışk (Muhibbi D., G 1433, b4: 442) 

Şair, dünayı ve Kaf dağı ayrımını sinek ve ankâ ile vermeye çalışır. "Bir lokma eline 
geçse kanaat gösterici ol. Hırs ile sinek olma, ankâ kuşu olup Kaf dağına gel" diyerek tok 
gönüllü olmanın önemine dikkatleri çeker.  

Kıl kanâʿat girse bir lokma eline kâniʿ ol 

Hırs ile olma mekes ʿankâ oluben Kâfa gel (Muhibbi D., G 1711, b2: 514) 

Hırs ile dolu olan dünyanın cefasından bahsederek, şatafatlı haline aldanmama 
konusunda uyarılarda bulunan Muhibbi, padişah olmasının da getirdiği ayrıcalıkla Kaf 
dağının sultanı ankâ ile boy ölçüşür ve tahtını, tacını dünyada bırakıp Ankâ olup göklerde 
süzülmek ve yüceler yücesi Kaf dağına uçmak ister. 

Konma dünyâ cifedür pervâz kıl ʿankâ gibi  

Himmet-i bâlân ile ʿankâ oluben Kâfa gel (Muhibbi D., G 1758, b2: 526) 

Âşık, gayret ve azmiyle gerçek sevgiliye kaf dağının ankâ kuşuna kavuşur. O artık ne 
dünyaya meyleden bir sinektir ne de darı harmanına meyleden bir serçedir.  
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Ey Muhibbi ben kanâʿat Kâfınun ʿankâsıyam 

Sanma güncişk gibi meyl-i hırmen-i erzen kılam (Muhibbi D., G 1765, b5: 528) 

Kanaatin anlamını, ilahi sevginin değerini kavrayan Muhibbi, sinek gibi dünyanın 
leşine meyletmez ve ankayı kendine rehber edinerek kanaate yönelir. Böylece gönlünü 
tokgözlülük Kaf'ında ankâ kuşu yapar. 

Cife-i dünyâya mâyil olmadum hemçün mekes 

Kâf-ı istignâda bu gönlümi ʿankâ eyledüm (Muhibbi D., G 1794, b4: 536) 

Âşık sonunda dünya nimetlerin tamamıyla vazgeçer. Dünya onun gözünde artık 
çöplüktür, sinek gibi ona bağlanmaktan vazgeçer. Simurg (ankâ) kuşu olup Kaf dağına varır 
ve şan şöhret yerine kanaati seçer.  

Bu dünyâ cifedür gördüm mekes-veş kâniʿ olmadum 

Varıp si-murg olup Kâfa kanâʿat ihtiyar itdüm (Muhibbi D., G 1872, b2: 557) 

Dünya nimetlerinin leşleriyle beslenen sinek sık sık ankâ ile karşılaştırılarak ankanın 
soyluluğu, yüceliği, büyüklüğü ve ölümsüzlüğü vurgulanmaya çalışılır.  Gönlüne çöpten çöpe 
atlayan kanı kirli bir sinek olmaması için söz geçirmeye çalışan Muhibbi, "kanaatkâr olup, 
Kaf dağının Ankâ kuşu olmak için çaba gösterir.  

Ey dil kanâʿat eyle ʿankâ-yı küh-ı Kâf ol 

Olma sakın mekes-veş dâyim mülevves-i hûn (Muhibbi D., G 2281, b2: 669) 

Şair, Kaf dağının ankâsı iken, alçak, itibarsız dünyanın tuzağına düşüp, avlanan âşık 
kurtulabilir mi? diyerek dünyaya meyl etmekten sakınıp, ilahi güce sığınmaya çalışır.  

Andan düşer mi ʿâşıka ʿankâ-yı Kâf iken 

Dünyâ-yı dûn dâmına düşüp şikâr ola (Muhibbi D., G 2602, b3: 756) 

Muhibbi, böylece yüzünü kanaate çevirir, çünkü Kaf dağının ankası da kanaati 
gözlemekte ve dünyadan kendisini uzaklaştırmaktadır. 

Ey Muhibbi gözle istignâ yüzin 

Nitekim gözler anı ʿankâ-yı Kâf (Muhibbi D., G 1366, b5: 423) 

Ankâ olmanın verdiği ayrıcalık ve gerçek sevgiyi bulmanın coşkusuyla şair, hüdhüd 
kuşu ya da bir mürşid gibi yol gösterici rol oynayarak sinek gibi dünya çöplüğünde 
boğulanları kanaat dağının Ankaları olmaya çağırır. 

Kim cihâna bakmaya olsun hezârân âferin 

Göstere kûh-ı kanâʿat içre ʿankâ meşrebin (Muhibbi D., G 2052, b4: 607) 

Kendisini dünya malına çekmeye çalışanlara da yine mitolojinin gizemli kuşu ankâ ile 
cevap verir. Zira Kaf dağının ankâ kuşu aza kanaat etmiş, kurtuluşa ermiştir. Bu nedenle de 
gökyüzü ile yeryüzünün minneti Muhibbi'yi yolundan çeviremeyecektir.  

Olmuştur çünki istingâ ile ʿankâ-yı Kâf 

Bana ʿarz itmen semâ ile zeminün minnetin (Muhibbi D., G 2086, b4: 617) 
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Muhibbi, tasavvufi söylemlerini daha da genişleterek, ankâ olabilmenin yollarına 
değinir. Ona göre, dünya vadisinin yuvasına girip fert olan, bugün Kaf dağının Ankâ'sıyla 
denk olacaktır. 

Hem-cenâh olur bugün ʿankâ-yı küh-ı Kâf ile 

Âşiyân-ı vâdi-i dehre girüben ferd olan (Muhibbi D., G 2095, b3: 619) 

Dünya nimetlerinden uzaklaşmak, manevi hazlara kavuşmak için tasavvufi bir yol 
seçen şair, mitolojik unsurlardan güç alarak uzaklara yücelere gitmek, Kaf dağının ardında 
yaşamak ister. "Ey gönül, sinek gibi dünyanın pisliğine aldanma. Gel ankâ gibi kanaat Kaf'ını 
hedef seç" diyerek kendisini de ankanın kanaatkârlığıyla özdeşleştirir. Verdiği öğütlerle 
insanları kanaatkâr ve alçakgönüllü olmaya çağırır. Sinek gibi insanı cezbeden dünyanın 
leşlerine, çöplüğüne ya da zevklerine dalıp, ömrünü boş şeylerle geçirmektense; ankâ gibi 
kanat sahibi olmayı yeğler.  

 Cife-i dünyâya aldanma mekes gibi gönül 

Menzil eyle gel kanâʿat Kâfına ʿankâ gibi (Muhibbi D., G 2613, b2: 759) 

Kadın nedir ki yiğit olanlar ona gönül verirler. Ey oğul seni sevdim, gönlüm 
kadındadır sanma.  

Zen nedür ki merd olanlar vireler ana gönül 

Ey puser sevdüm seni sanma ki gönlüm zendedür. (Muhibbi D., G 532, b2: 190) 

Sinek ve ankâ benzetmelerinden sonra şair, dünyanın cezp edici güzelliği ile kadını 
aynı kefeye koyarak, bu kez de kadına yüklenip, Servet-i Funun şairi Tevfik Fikret'in 
İstanbul'u "bin kocadan arta kalan bir fahişeye" benzetişindeki tını gibi Muhibbi de dünyayı 
dul bir kadına benzetecektir. Kadına meyleden bir yiğide rastlamadığını belirterek "Ey 
Muhibbi, yiğit olan büyücü kadına arzu duymaz" diyecektir sonunda.  

Ey Muhibbi virme dil dünyâya zendür bilmiş ol 

Hiç işitmedük zene meyl eyleye merdâneler. (Muhibbi D., G 717, b5: 242) 

Nev ʿarus-ı hüsnine aldanma dünyâ bivedür 

Ey muhibbi merd olan itmez zen-i mekkâre şevk (Muhibbi D., G 1412, b7: 436)  

Bir bakıma kendisi ile de bu sözlerle çelişkiye düşerek yiğitlikleriyle övdüğü âşık 
Rüstemleri, Keykavusları ve Ferhatları, Feridunları da bir kalemde silmiş olur. Feridun gibi 
alemi baştan başa gezen, Rüstem olup dünyanın pençesini buran Muhibbi, beklide günah 
çıkarmaktadır. 

Ser-â-ser ʿâlemi gezdün tutalum oldun Efridûn  

Bu dehrün pençesin Rüstem olup ʿâlemde burdun tut (Muhibbi D., G 183, b.2: 93) 

Belki de dünyevi aşktan dolayı çektiği ıstıraplar sonucu ilahi aşkı bulması onu 
dünyadan ve kadından el etek çekmeye zorlamış da olabilir. Muhibbi giderek daha da kızacak 
ve dünyayı alçak olarak görüp ona gönül vermekten sakınacaktır. Mantuku't Tayr'da Hüdhüd 
kuşunun bir derviş gibi çevresine topladığı kuşlara öğüt verişi gibi muhibbi, de alır gazeli 
eline ve dünyayı yerden yere vurur, elbette vurduğu sadece dünya değil kadındır da. Sevgili 
yüzünden düştüğü durum onu kadına karşı da yöneltir. Divan şiirinin uğruna nice mısralar 
dizildiği kadın ya bir Ehrimen ya da bir büyücü gibi kötülenip, vefasızlıkla suçlanır.  
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Muhibbi virme dil dünyâ denidür 

Vefâ yokdur bilirsin çünki zende (Muhibbi D., G 2511, b5: 731) 

Simurgun yaşamından etkilenen şair, sonunda ilahi aşka ulaşır ve sinek gibi dünyanın 
lezzetine aldanmaktan vazgeçerek, ankâ kuşu gibi Kanaat dağında kendisine bir yer edinip 
ilahi güce yakın olur. 

Lezzet-i dünyâya dil aldatmadı hemçün mekes 

Eyledüm kûh-ı kanâʿat içre câ ʿankâ gibi (Muhibbi D., G 2667, b3: 774) 

Şair, sinek ile ankâ kuşunu karşılaştırarak ankanın yüceliğini ve sineğin acizliğini 
gözler önüne serer. Çöplük olarak gördüğü dünyadan vazgeçip ankâ olmayı tercih eden âşık, 
Kaf dağında yaşamı seçer. Ankâ kuşu gibi kanaat Kaf'ını mesken tutarak, "sinek gibi 
dünyanın lezzetine aldanmaması" konusunda gönlüne söz geçirmeye çalışır.  

Lezzet-i dünyâya aldanma mekes gibi gönül 

Kasdun olursa kanâʿat Kâfı ger ʿankâ gibi (Muhibbi D., G 2715, b4: 787) 

Aynı dizeye benzeyen bir başka dizede de "Ey Muhibbi, dünyaya sinek gibi yapışma. 
Ankâ kuşu gibi kanaat Kaf'ını yer edin" diyerek kendisine telkinde bulunur.  

Ey Muhibbi olma dünyâya mekes gibi haris 

Mesken it Kâf-ı kanâʿat kühını ʿankâ gibi (Muhibbi D., G 2738, b6: 793) 

Yine, kendisini ankanın yoluna adayan Muhibbi, Dünya gamını yemeyip, sinek gibi 
dünyaya meyletmekten kaçınır ve umursamazlık, tok gözlülük Kaf'ında anka gibi kanaat 
bekler.  

Yimezüz dünyâ gamın meyl itmezüz hemçü mekes 

Kâf-ı istignâda ʿankâ-veş kanâʿat beklerüz (Muhibbi D., G 1200, b2: 379) 

Âşık dünyaya meyletmeyerek, sonunda kanaat dağı olan Kafın hem ankası hem de 
şahini olur. Hem avcı hem de av olan şair, böylece tüm gücü kendinde toplayarak kuşların 
şahı simurgun bedenine yerleşiverir.  

Tu'me diyu cife-i dünyâya ey dil itme meyl 

Kim kanâʿat Kâfının ʿankâsı yâ şehbâzsın 

Muhibbi D., G 2109, b.4: 623 

Zira İslam mitolojisinde anka, kuşların padişahı olarak anılır. Dolayısıyla birliği ve 
gerçek varlık olan, yaratanı ifade etmesi bağlamında hükümdarların da simgesi olur. 
Hükümdar büyüklüğünü kanıtlamak için kendisini güçlü olan simurga benzetecektir. Hüthüt 
kuşunun kılavuzluğunda yola çıkan kuşların yedi vadiyi geçtikten sonra ulaştıkları padişah 
Ankâ, tüm bilgilerin kaynağını üzerinde toplar.  

Simurgun tüm güçleri, bilgileri ve hâkimiyeti elinde bulunduruşu, İran şairi 
Firdevsi'nin Şehnamesinde karşımıza çıkar. Firdevsi, Simurg ya da Griffin (Latince 
Gryphus)'in için, Zal ve Rüstem'in koruyucusu olarak İranlıların kutsal dağı olan "Elburz" 
(Firdevsi 1832: 72) dağında yaşadığından bahseder. Ancak eserde Kaf dağından da bahsedilir. 
İran efsanesinde M.Ö. 1500 yıllarında yaşamış olan efsanevi "kral Keykavus, Zal'i ve oğlu 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 
 

Rüstemi ziyarete gelirken Turan'dan Çin'den ve Kaf dağı'ndan" (Firdevsi 1832: 161) geçip 
Zabulistan (Zabolistan) ülkesine ulaşır. 

Firdevsî'nin Şehnâme'sinde Zâl'i yetiştiren ve oğlu Rüstem'e yardım eden kuş olarak 
İran mitolojisinde büyük yer tutan Simurg, yıllarca, Zâl'ı besleyip büyütür. (Firdevsi 1832: 73) 
Simurg Zal'den ayrılırken ona tüylerinden birini verir ve bir tehlike anında bu tüyün bir 
kısmını yakmasını söyler. Oğlunun doğumu sırasında bu sihirli tüyle çağrılan Simurg, Zal'a 
ilahi güçlere sahip savaşçı bir oğlu olacağının müjdesini verir. Zal'ın oğlu Rüstem'i 
doğururken annesini şarapla bayıltır ve acısız bir biçimde doğumu gerçekleştirir. Zal'a yaraya 
iyi gelecek süt ve misk karışımından oluşan bir ot vererek karısının böğründeki yaraya 
sürdürür ve üzerinden de tüyünü geçirip ovarak anneyi iyileştirir. (Firdevsi 1832: 93-94)  Zal, 
Simurg'u Rüstem'in İsfendiyar ile savaşı sırasında bir kez daha çağırır. Ölümcül bir şekilde 
yaralanan Rüstem'in ve atı Rakuş'ın vücutlarına saplanan okları çıkartır ve Rüstemin 
yarasından akan kanları emen simurg ikisinin de yaralarını tüyleriyle iyileştirir." (Firdevsi 

1832: 462) 

Ancak Şehnâme'de, iki dişi simurgtan söz edilir. Bunlardan birisi Zal'i büyüten, 
yetiştiren ve oğlu Rüsteme'de yardım edip koruyan iyi yürekli Simurg, öteki ise her biri bir fil 
büyüklüğünde iki yavrusuyla beraber yaşayan canavar Simurg'tur. İsfendiyar, bu dev kuşun 
yuvası Elbruz'a gelip onu öldürür. (Firdevsi 1832: 419) İran mitolojisinin aranılan ismi simurg 
bu özellikleriyle Muhibbi'ye İran milli kahramanları Zal ve Rüstem'i hatırlatır. Şair, sevdiği 
kıza ulaşmak için amansız savaşlar veren Zal oğlu yiğit Rüstem'e birçok kez atıflarda bulunur. 

Muhibbi, Aşk yüzünden deli divane olup güçsüz düşen Zal oğlu Rüstemi kendisine 
benzeterek, sevgilinin karşısında çaresiz kalışını Rüstem ile aynileştirir.  

Geşt-gir-i ʿışk elinden Zâl ü Rüstemler zebûn 

Dostlar insâf idün bu dil nice basılmasun (Muhibbi D., G 2122, b.4: 627) 

Muhibbi de çaresiz bir âşık olarak, sevgilinin ardı sıra koşmaktan bitkin düşer. Yüreği, 
bütün dağların anası olarak kabul edilen Kafdağı kadar büyük ve yüce olsa da, ankanın 
yüreğinde açtığı yaraların verdiği ıstırabın yükü katlanılmaz olur. 

Bâr-ı gamını çekmeğe dil kûh-ı Kâf ise 

Sabrum dikendi kalmadı bir zerre tâkatum (Muhibbi D., G 1839, b4: 548) 

Kaf dağına taht kurup sevgiliden medet uman, gam yükünü tek başına çeken gönül 
olsa da; Kaf dağının sabrı tükenir ve aşığın haline tahammül edemez. Biçare âşık, onu insafa 
çağırır. 

Dil çeker bâr-ı gamı itmez tahammül kâf ana 

Dostlar itmez misüz  billah diyün insâf ana (Muhibbi D., G. 21, b.1: 47) 

Aynı söylem, bir başka dizede gönül ile Kafdağı karşılaştırılarak tekrarlanır. Gönlünün 
artık acılara katlanamadığından yakınan şair, o yüceler yücesi, efsanevi Kafdağı'na 
göndermede bulunarak "Kafdağı üzüntü yükünü yükleseler katlanamaz" diyerek feryat eder.  

Dil nice itsün tahammül cân nice doysun gama 

Ursalar bâr-ı gamı kılmaz tahammül küh-ı Kâf (Muhibbi D., G 1371, b5: 424) 
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Yine bir başka gazelinde de mecazi olarak Kaf dağını küçük görerek, kendi gönlünün 
büyüklüğünü yüceltir. Gönlünü gece gündüz gam yükünü taşıyabilecek kadar dayanıklı, 
ancak Kaf'ı buna katlanamayacak kadar aciz görür. 

Ey Muhibbi götürürsen dün ü gün bâr-ı gama 

Âferin sana tahammül idemezdi ana Kâf (Muhibbi D., G 1376, b5: 426) 

Ve sonunda kendisini överek, Kaf dağından daha dayanaklı olduğunu şu sözcüklerle 
kanıtlar. Ey dostlar, aşk derdine Kafdağı bile dayanmaz, ama benim gönlüm ona ne güzel, ne 
hoş der, ona insaf olsun. 

Derd-i ʿışk kim eylemez bir dem tahammül kâf ana  

Hoş u dir ey dostlar gönlüm  benüm inşâf ana (Muhibbi D., b1: 858) 

Musikinin Yaratıcısı: Kaknûs: Muhibbi'nin divanında yer verdiği bir diğer mitolojik 
kuş da Kaknûs kuşudur. Kaknûs/Kuknus kelimesinin aslı "kuğu" anlamındaki Yunanca 
‘kiknos’ kelimesinden gelir. Türlü türlü renklere sahip olan, vatanı Hindistan olan Kaknûs'ün, 
gagasında yüz delik olduğu, bu deliklerden yüz çeşit ses çıkardığı rivayet edilir. Yüksek 
dağların zirvesinde oturup, çıkardığı nağmelerle etrafına hayvanları toplarmış, aslında 
kaknûsün çıkardığı bu etkileyici seslerin diğer kuşları tuzağa düşürüp avlamak için çıkardığı 
söylenir. Söylentilere göre müzik kaknüsün çıkardığı seslerden icat edilmiş ve bu nedenle de 
kaknûse musiki kuşu /musikâr adı verilmiştir. 

Kaknüs adlu bir ulu kuş dilsitân  

Vardur anuñ mevzi‘i Hindûsitân  

Burnı uzun u delükleri üküş  

Burnı üstindedür üni ança hôş  

Sözi hûb u nagmaları sâz-ıla  

Perdelerde ol latîf âvâz-ıla  

Ötiçek kim mât olur yüz erganûn  

Degme delükden çıkar yüz dürlü ün  

Mûsikî tasnîf iden âvâzını  

Andan ögrenür her bir sâzını (Gülşehri tarihsiz: 237)  

Bin sene kadar yasadığına inanılan kaknûs, öleceği vakit etrafına çalı çırpı toplayıp 
üzerine oturur kanat çırpıp ah vah ederek çalıları tutuşturur; alevler içinde yanarmış ve 
küllerinden yeni bir kaknûs doğarmış. Küllerinden yeniden doğduğu için, öldükten sonra 
yeniden dirilişi simgeleyen Kaknûs, musikâr kuşu olarak Türk mitolojisinde yerini alır. 

Kaknüs ol oduñ içinde kül olur  

Gör ki Tañrı kudreti neler kılur  

Bir yıl üstine geçiçek bir dagı  

Çıkar ol külden anuñ yavrıçagı  

Girü bir kaknüs olur anuñ gibi  
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Dirilür biñ yıl dahı cânuñ gibi  

Ol ki biñ yıl dirilür zârî kılur  

Kendü ‘ömrine vü öldügin bilür (Gülşehri tarihsiz: 238)  

Mısır mitolojisinin efsanevi kuşu Feniks (Phoenix) tüylerinin renkli oluşu ve 
küllerinden doğuşuyla kaknüs kuşuna benzer. Ancak kaknûsü feniksten ayıran özelliği 
musikâr oluşudur. Divan şairleri sevgili, bülbül, gül, ateş imlerini sık sık kullandıklarından 
dolayı kaknûs şairin gönlünde hiç sönmeyen ateşin orta yerine oturacaktır, hem kendisini hem 
de şairi yakıp kavuracaktır. Ney gibi delikli gagasıyla aşığa şarkılar söyleyecek, işret 
meclisinde aşığı sarhoş edecektir. 

Elbette şairin içindeki ateş hep yanınca "ateş ile Kaknus kuşunu klasik şiirde yan yana 
koymak şaşırtıcı olmayacaktır. Ateş nasıl kaknüsü yakıp yeniden yaratıyorsa, şair de ateşler 
içinde yandığı için Kaknûs'e göndermelerde bulunur. Aşığın ateşler içinde kaldığını duyan 
Kaknus, onu şarkılarıyla över.  

Bu Muhibbi nâlesiyle ateş içre yanduğın  

Hind içinde işide tahsin ide Kaknus ana (Muhibbi D., G 63, b5. 60) 

Aşkına karşılık bulamayan, âşık, aşk ateşiyle yanıp kül olmasını, kaknüsün de aşk 
ateşinden yanıp kül olmasıyla özdeşleştirir. Zira kaknûs de ormanda tek başına yaşayan dertli 
bir kuştur. Kendine bir eş arasa da bulmaz ve bin yıl yapayalnız kalıp sonrada ateşler içinde 
kül olup giderek yeni kaknüsler doğurarak ölür. Âşık da sevgilisine bir tülü kavuşamaz, ya 
mecnun olup çöllere düşecek, ya Ferhat olup dağlara çıkacak ya da bülbül gibi kanlı 
gözyaşları dökecek ve aşk ateşiyle dağlanıp ölecektir. 

Âteş-i ʿışka Muhibbi yana hâkister ola 

Nâr-ı ʿışk ile yanıp nite kül oldı kaknüs (Muhibbi D., G 1215, b5: 383) 

Muhibbi, kaknûsun musikar sesine de değinir. Gam meclisinde musiki (musikâr-
kaknüs) ilminden bahsederek yaralı gönlün ahu-zarını ortaya döker. Feleğin figanları da 
musikarın figanları gibi gönülleri yakmaktadır.  

Şive-i dolâb-ı çarhün nâlişin dil gösterir. 

Olsa ger gam meclisinde ،ilm-i musikâr bahs (Muhibbi D., G 270, b3: 117) 

Yine bir başka gazelde de yüreğindeki feryadı Hint mitolojisinin müsikârı kaknüsün 
inleyişleri ile bütünleştirir. Aşığın çektiği çilelerin, yüreğindeki ıstırapların kaknûs kuşunkiler 
kadar büyük olduğunu vurgulamak için, içinde bulunduğu durumu en iyi kaknûs kuşuyla 
özetler. "Eğer ney gibi göğsümün inleyişini bilmek ister isen Hint iline var sefer yap, 
Kaknus'un sesine, nağmesine bak" diyerek sevgiliye seslenir. 

Bilmek istersen eğer ney gibi sinem nâlişin 

Var sefer kıl Hind iline nagme-i Kaknûsa bak (Muhibbi D., G 1450, b2: 446) 

Yine benzer bir gazelinde, içinin iniltisini anlatırken yine sevgiliye seslenerek, kaknüs 
kuşlunu örnek gösterir. Çektiği sızıları böylece somutlaştırıp sevgilinin dikkatini kendisi ve 
kaknûsün üzerine çekmeye çalışır.  
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Bilmek istersen eger cânâ derûnum nâlişin 

Âteş-i ʿışk içre bak bu gönlümün kâknûsına (Muhibbi D., G 2430, b5: 709) 

Kötülük Tanrısı: Ehrimen: Zerdüştlük dinin de kötülük ve karanlık ilahı olarak 
bilinen Ehrimen (Angra Menyu) Hint efsanesinde tanrıya karşı savaşan büyük güçleri olan bir 
şeytan, bir dev olarak yerini alır. Zerdüşt inancında "Avesta'nın bir bölümü olan Gathalarda 
kötülük ve düşman Angra Menyu terimi ile ifade edilmiştir. Angra Menyu İslam kültüründe 
"Ehrimen" adıyla bilinmektedir. Özü iyilik olan Ahura Mazdah ile özü kötülük olan Angra 
Menyu" (Adam 2005: 127) arasındaki mücadeleler mitleşerek edebiyatta da kendini 
göstermiştir.  

"Zerdüşt dinini temeli iyilikle kötülüğün savaşıdır. İyilik ve aydınlık tanrısı 
Ahuramazda (Hürmüz) "insan aklından iyi düşünmeyi, insan elinden iyi işleri, insan dilinden 
ise iyi sözleri" talep ediyordu. Ahuramazda, kötülük tanrısı Angramanyu (Ehrimen) ile sürekli 
bir savaş halindedir." (Aydın 2001: 12) Gerek efsanelerde, gerekse gerçek yaşamda iyiler ve 
kötüler hep karşılıklı bir çatışma içerisinde olduklarından edebi eserlere de yansır bu. Klasik 
Türk şiirinde aşığın rakipleri hiç eksik olmaz. 

Sevgilinin kapısında nöbet tutan âşıkların tabiriyle "itler" yani köpekler âşık ile sevgili 
arasına set çekerler. Bu nedenle melekler, şeytanlar, huriler, zebaniler hep bir birlerini 
çağrıştırarak şiirlere zenginlik katmışlardır. Bu nedenle Muhibbi'nin gazellerinde Peri 
güzelinin bulunduğu yerde Ehrimen'in de görülmesi şaşırtıcı olmayacaktır.  

Görün agyarı yârün işiğinde 

Peri olmaz imiş âh ehrimensüz (Muhibbi D., G 1156, b4: 367) 

Sevgili her ne kadar güzel ve peri yüzlü olsa da, bakışlarıyla aşığın gönlünü çelse de, 
rakiplerine yüz güldürüp aşığı kapısında süründürdüğünden; amansız aşk ıstırabı 
çektirdiğinden Ehrimen'den farkı olmaz, hatta bu durum aşığın canını öyle acıtır ki, âşık, 
Ehrimen'i periye yeğ tutsa yeridir.  

Nazar ʿuşşâka kılmazsun rakib-i rû-siyeh hâsun 

Peri-rûsın senün yanunda yokdur ehrimenden yeg (Muhibbi D., G 1501, b2: 459) 

Yeni Türk şiirinin güçlü kalemi Yahya Kemal de hatıralarında "Ehremen" dediği 
kötülük tanrısı "Ehrimen'e yer verir. Ancak onun Ehremeni bambaşka biridir, o 
Abdülhamid'tir. Yahya Kemal gençliğinde siyasi fikirlerinden etkilendiği Ragıp Efendi ile 
olan bir anısına değinirken siyasi bağlamda Hürmüz ve Ehrimen'e de göndermede bulunur. 
"Ragıp Efendiye göre Hürmüz ve Ehremen mücadelesi içinde bulunuyorduk. Hürmüz, Namık 
kemal'di. Ehremen de Abdulhamit'di. Abdulhamid'in kemal'e galebesi, şerrin hayra galebesi 
demekti." (Yahya Kemal 1999: 63)  

Böylece hayr ve şer, iyilik ve kötülük, güzel ve çirkin, aydınlık karanlık, ahura angra 
mitolojinin iyilik ve kötülük tanrıları yaşamın içine girerek, hayatın birer parçası olurlar. 
Bunun ucu Harut ve Marut'a kadar dayanır. Sevgili aşığı çileden çıkarınca, güzelliğin 
hazinesin olan saçları, ejderhaya benzeyecek ve sihir ile Harut ve Marut'tan daha bir büyücü 
gözükeceklerdir aşığının gözlerine. 

Hüsninün gencinde zülfin çeşm-i ejder gösterir 

Sihr ile Hârût ile Mârûtdan sâhir giçer (Muhibbi D., G 769, b3: 256) 
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Muhibbi, sevgiliyi daha da Ehrimen yaparak, o ay yüzlünün gözleri sihriyle aşığı 
pençesine düşürüp  Harutla Marut'u geride bırakırlar. 

Sevgili bakışıyla sadece aşığı değil; dünyayı da kendine bağlayıcna; gözleri aşığın 
gözüne Harut ve Marut'tan daha cadı gözükecektir.  

Mâh-rûlar sihr ʿilmin cümle senden ögrenür 

İki çeşmün sihr-arâ Hârûtla Mârûtdur  (Muhibbi D., G 836, b3: 275) 

Seni degül bir nazarla dehri teshir eyledi 

Gözleri Hârût ile Mârûtdan câdü imiş (Muhibbi D., G 1242, b2: 390) 

Ateşin Ejderi: Semender: Muhibbi'nin divanında Semender ateşte yaşayan "ateş 
böceği" olarak görülür. Semender efsanelere göre ateşte yaşayan bir tırtıl, masal böceği ya da 
kertenkele; bazen de Zümrüdüanka kuşudur. "Semender ateşe atıldığında yapışkan bir sıvı 
çıkardığı için birkaç dakika ateşe dayanabilen " (Oktay 2008: 641) denize girdiğinde de 
batmayan efsanevi bir hayvandır. Salgıladığı sıvı onu bir zırh gibi koruduğu için ateşten 
korunduğu rivayet edilir.  

Batı mitolojisinde Salamander olarak bilinene bu efsanevi yaratık "küçük dört ayaklı 
bir sürüngendir, zehirlenmelerde iksir olarak faydası vardır. Küçük bir ejderha gibi bakışı 
hariç, esrarengiz bir özelliği de vardır. Yunan mitolojisinde salamanderler ölene kadar ateşte 
yaşarlar." (Stouffer 2007: 31) Diğer yandan "Semender, sadece ateşe karşı koymakla kalmaz, 
ateşi söndürür de. Alevleri gördüğü zaman nasıl yeneceğini bildiği için bir düşman gibi ona 
saldırır. hatta ateşe karşı dayanıklı olan kıyafetlerin de semenderin dersinden yapıldığı 
söylenir." (Bulfinch 2009: 392)  

Her ne kadar ankâ ya da hümâ kuşu kadar popüler olmasa da semender ateş ile ilgili 
sembollerde başvurulan bir mit olma özelliğine sahiptir. "Simurg veya Zümrüdüanka kuşu ile 
ilgili görülen hayvanlardan biri de Semenderdir. Bazı semboller ile ilgili incelemelerde 
genellikle kanatsız bir ejder veya kertenkele şeklinde olduğu düşünülen, ateş unsuruna işaret 
etiğine inanılan bu hayvan bazen de bir kuş gibi telakki edilmiştir." (Çoruhlu 1995: 31)  

Aşk ateşi Muhibbi gibi divan şairlerinin gönlünü dağlayınca ateşi hatırlatan 
mitolojinin vazgeçilmezi Kaknüs ve Semender şiirlerin ateşini daha da yükseltip, şairi 
yüceltecektir. Korkmadan aşk ateşine giren âşık, kendisini semender ile özdeşleştirecek ve 
ateşten korkmadığı için de hem efsanevi bir hüviyete bürünüp yücelecektir hem de efsanevi 
kuş gibi yanıp küllerinden yeniden doğacaktır.  

İzârında vatan tutmış görüp zülfini dildârun 

Didum bu nâre bi-pervâ girür benzer semenderdür (Muhibbi D., G 579, b2: 203) 

Aşk ateşine semender gibi girmekten korkmayan âşık, sevgilinin takdir ve beğenisini 
bekler. Çünkü her sabah vakti aşk ateşine girip kendini semender olarak gösterir.  

Âferin itmez misin ol ʿâşıka kim her seher 

Âteş-i ʿışka girip kendin semender gösterir (Muhibbi D., G 938, b6: 305) 

Yine bir başka gazelinde de Muhibbi, sevgilinin saçlarını yüzünün ateşinde yanmayan 
bir sihirbaza benzeterek, Semenderin mekânı ateşi mesken tutup ateş, sevgili ve aşığı yan 
yana getirir.  
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ʿAcep sehhârdur zülfün ki yanmaz şevk-i rûyunla 

Semender gibi olmuştur ana her dem mekân âteş (Muhibbi D., G 1240, b2: 390) 

 

SONUÇ 

Muhteşem Süleyman Kanuni Sultan Süleyman, cihan padişahı oluşunun yanında divan 
şiirine gönül verip; Nizamiler, Selmanlar, Camîler, Daralar, Nevayiler, Hassanlar ile boy 
ölçüşen bir şair olarak binlerce dize kaleme almıştır. Farsça ve Arapçası iyi olmasına karşın 
halk diline ağırlık verip sade bir dil seçmesi, halkın içinde doğmuş efsaneler ve menkıbelere 
Osmanlı Türkçesinin diliyle atıflarda bulunması, hemen hemen her gazelinde klasik şiirin 
kaynaklarını oluşturan dini, tasavvufi ve mitsel yönleriyle şiire zengin bir ahenk katmıştır. 

Muhibbi, kullandığı mitolojik imgelerle hem aşığı hem de cihan sultanı olarak 
kendisini yücelten bir şair olarak karşımıza çıkar. Hümâ kuşu kanadıyla dokunup onu hem 
dünyaya hem de gönüllere padişah yapmış, Ankâ kuşu Kaf dağının gizemlerine götürüp 
kanaati öğretmiş, Kaknüs ve Semender ateşte yanmamanın ilmini yüreğine kazımış, Ehrimen 
hayr ve şerrin ne olduğunu ona göstermiştir.  

Sadece âşık değil, şiir de mitolojik imgelerle olgunluğa erip, maddi ve manevi aşkın 
sırlarına, aşk vadisinden beka vadisine kadar yedi vadinin hikmetine erişmenin şansını elde 
etmiştir. Böylece mitsel öğelerin şiirin tadı ve tuzunu oluşturduğunu söylersek herhalde 
yanılmamış oluruz.  
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MOBBING OLGUSUNA ANATOMİK BİR BAKIŞ:  
ÜNİVERSİTE ÖZELİNDE VAKA ANALİZİ 

 
Muhittin Şahin* 

ÖZ 
Nitel araştırma modelinin kullanıldığı bu çalışmada, insanoğlunun en temel yaşam 

alanlarından biri olan işyerlerinde karşılaştıkları mobbing (psiko-şiddet)’in incelenmesi 
amaçlandı. Çalışmada öncelikle mobbing’in kavramsal çerçevesi çizilip, daha sonra 
araştırmada hedef kitle olarak belirlenmiş olan mobbing mağduru akademisyenler ile yapılan 
görüşmelerden iki tanesinin hikâyesine vaka takdimi olarak yer verildi. Son aşamada vakalar, 
analiz edildi ve mobbing araştırmalarında ortaya konulmuş olan mobbing eylem süreçleri 
doğrultusunda eylemin anatomisi incelendi. 

Çalışma sonucunda üniversitelerde yaşanan mobbing olaylarının en temel nedeninin 
kısıtlı olan kadrolar için yapılan yarış kaynaklı olduğu söylenebilir. Ancak çalışmada örnek 
vaka olarak ele alınmış olan mobbing olaylarında, yönetimden çalışanlara yönelik uygulanan 
türü bağlamında, mobbing uygulayıcısının, yetersizliğini gizlemek amacı ile bu tür eylemlere 
yöneldiği dikkat çekmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Psikolojik şiddet, üniversiteler, zorba, mağdur, işyeri. 
 

AN ANATOMIC OUTLOOK OF THE MOBBING: 
A CASE ANALYSIS AT UNIVERSITY 

ABSTRACT 
In this study prepared by using comprehensive literature review technique and 

qualitative method, mobbing which can be experienced in one of the fundamental life areas of 
human is aimed to be discussed. In the study, at first the conceptual framework of the term 
mobbing is examined and then the experiences of the two who are among the mobbing 
victims at universities are narrated as case incidents. In the last phase, the cases are analyzed 
and then the anatomy of this systematic practice is discussed in accordance with the phases 
suggested in the studies carried out before.  

According to the results of this study one of the root cause of the mobbing at 
universities the number of the limited academic positions; but mobbing activities from the 
management to the people in the lower positions as given in the case incidents, the leading 
motive to perform mobbing is the bully’s desire to hide his feeling of inadequacy. 

Key Words: Mobbing, universities, mobber, victim, workplace.  
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1. GİRİŞ 

İşyerlerinde psikolojik baskı olarak bilinen “mobbing”, lakin deşifre edilmesi onur kırıcı 

olarak görüldüğü gibi nedenlerden dolayı gizli tutulması sonucu çok yenilerde karşılaşılmış 

bir terminolojidir. Olgunun aslında yeni olmadığı ancak yenilerde dikkat çektiği Baykal’ın 

2005 yılında yayınladığı Yutucu Rekabet Kanuni Devrindeki Mobbingden Günümüze adlı 

eserinde vurgulanmaktadır. Çalışmada, Osmanlı İmparatorluğu’nda Kanuni Sultan Süleyman 

devrindeki vezirlerden Hüsrev Paşa’nın intiharı irdelenmiş ve bu intiharın arkasında mobbing 

eylemi aranmıştır (Yaman, 2009: 23). Günümüzde ise, Türkiye’de kurulmuş olan Mobbingle 

Mücadele Derneği kayıtlarına göre günde en az 30 (otuz) başvurunun yapılıyor olması 

sorunun önemini ortaya koymaktadır. Dernek kayıtları, ayrıca çalışanların %40’ının mobbing 

mağduru olduğunu göstermektedir 

(http://www.yeniasir.com.tr/Yazarlar/zafer_sahin/2011/10/18/kizilcahamam-notlari). 

Bu çalışma, genelde mobbing’in kavranması, özelde ise özellikle entelektüel çevrenin 

merkezi konumunda olan üniversitelerde yaşanan mobbing çerçevesinde şekillenmektedir. 

2. BİR KAVRAM OLARAK MOBBİNG 

Mobbing sözcüğü, literatüre henüz yenilerde girmiş olduğu için Türkçe karşılığı tam olarak 

sağlanamamıştır. “Yıldırma”, “yıpratma” gibi sözcüklerin yanı sıra, “duygusal taciz”, 

“psikolojik şiddet”, “sindirme”, “psiko-terör”, “manevi taciz” gibi sözcükler de 

kullanılmaktadır.  

Sözcüğün İngilizce karşılığı olan mobbing ise, kök olarak “mob”dan gelmektedir. “Mob”, 

kanun dışı, şiddet uygulayan düzensiz kalabalık anlamına gelmektedir. Latincede kararsız 

kalabalık anlamına gelen “mobile vulgus” sözcüklerinden türemiştir. Ortalıkta toplanmak, 

saldırmak ve rahatsız etmek anlamına da gelmektedir (Aktop, 2006: 14). 

Mobbing sözcüğünü ilk kez kullanan Heinz Leymann, sözcüğün tarihçesini verirken 

sözcüğün 3 (üç) aşamadan geçerek günümüze geldiğini ifade eder. İlk olarak hayvan 

davranışlarını gözlemleyen Konrad Lorenz tarafından kullanıldığı belirtilir. Lorenz’in 

kullanımıyla, “küçük hayvanların bir araya gelerek, tek ve kendilerinden daha büyük olan bir 

hayvanı korkutup kaçırmaları anlamı” kazandırılmıştır. Lorenz bu tanımını geliştirirken 

doğada özgürce yaşayan bir kazın hiçbir şekilde bir tilkiye saldırmadığını ancak, birden fazla 
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kazın bir araya gelerek güçlerini birleştirdiklerini bunun sonucunda da tilkiyi korkutup 

kaçırabildiklerini gözlemlemiştir (Yaman, 2009: 22). 

Ancak zamanla, İsveçli bir doktor olan Peter-Poul Heinemann, mobbingi okul çocuklarının 

ders aralarında birbirilerine karşı kullandıkları zorbalığı ifade etmek için kullanır. 

Heinemann’ın mobbing tanımıyla, bir grup çocuğun (çoğunlukla) tek ve yalnız bir çocuğa 

yönelik olan ve genellikle şiddet içeren davranışları kastedilmektedir. 

Terime, günümüzdeki anlamını kazandıran ise Heinz Leymann oldu ve çocuklar arasındaki 

ilişkiye benzerliğini ancak farklılıkların mevcut olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle o güne 

değin sıklıkla kullanılan ve içerisinde fiziksel şiddeti de barındıran bullying sözcüğü yerine 

mobbing sözcüğünü kullanmayı tercih etmiştir (Leymann, 1996: 167). 

Her ne kadar Leymann’dan önce 1976 yılında The Harassed Worker (=Taciz Edilen İşçi) 

adıyla işyerinde tacizi konu alan bir kitap yayınlanmış olsa da, yazarı Brodsky vaka analizine 

girişmedi, ancak sıradan bir çalışanın günlük yaşantısındaki sorunları stresle bağlantılı olarak 

sundu (Leymann, 1996: 167). 

Yapılan çalışmalar sonucunda Leymann, mobbing’e şöyle bir tanım getirmektedir: 

“İşyerinde psikolojik terör ya da mobbing, bir kişi ya da bir grubun özellikle bir kişiye 

yönelik sistematik ve düzenli olarak yönelttiği düşmanca ya da ahlakdışı bir iletişim biçimidir. 

Bir tarafın galip geldiği karşılıklı mobbing vakaları da bulunmaktadır. Eylemler sık bir şekilde 

(hemen her gün) ve uzun bir dönem (en az altı ay) devam eder.” (Leymann, 1990: 120) 

Mobbing’e getirilen en dikkat çekici tanımlardan birisi de Field’e aittir ve o, mobbing’i 

mağdurların kendilerine olan güvenine ve özsaygısına olan bir saldırı olarak tanımlamakta, 

benliğin imha edilme çabası olarak görmektedir. Buradaki amacın kişi üzerinde üstünlük 

kurmak ve kişiyi buyruğu altına almak olduğu ifade edilmektedir (Ertürk, 2005: 11). 

Keashly ve Jagatic’in 2003 yılında yaptıkları bir çalışmada ise mobbing, “aynı işyerinde 

çalışan kişiler arasındaki genellikle fiziksel olmayan ancak mağdurun başarılı bir çalışan ve 

iyi bir kişi olarak belirlenen benliğinin olumsuz etkilendiği, sözlü ya da sözlü olmayan ve 

sürekli tekrarlanan düşmanca davranışlar dizisi” olarak tanımlanmaktadır (Matthiesen; 

Einarsen, 2007: 735). 
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Yapılan tüm bu tanımlara göre, mobbing tanımında 3 kıstas esas alınmaktadır. Bunlar: sıklık, 

süreklilik ve güç farklılıkları. Sıklık ve süreklilikte anlaşmaya varılmasına rağmen, güç 

farklılıklarının reddi söz konusu olabilir. Ancak, mobbingi uygulayan da, mağdur da 

başlangıçta aynı düzeyde de olsa, zamanla bu denge bozulacaktır. Çünkü ima, alay, 

küçümsenme gibi davranışlar sonucunda gücünü yitirecek ve güç farklılığı meydana 

gelecektir (Tengilimioğlu; Akdemir Mansur, 2009). 

Mobbing eylemlerinin çeşidi hususunda özele inilerek çok sayıda sınıflama yapılabilir. Ancak 

burada yalnızca eylemlerin yönü doğrultusunda bir sınıflama yapılacaktır. Bu bağlamda 3 (üç) 

çeşit mobbing türünden bahsedilebilir. Bunlar (Yaman, 2009: 27): 

• Düşey Psiko-şiddet (Mobbing): Eylem yöneticiler tarafından çalışanlara uygulanır. Bu 

tür yıldırma eylemlerinde, mağdur kendini savunamaz; nedeni ise hiyerarşik yapıdır 

(Björkqvist; Österman; Hjelt-Bäck, 1994: 175). Bu tür eylemlerin temelinde, yöneticinin 

sahip olduğu mevkiyi alttan gelen başarılı bir kişiye bırakmak istememesi etkin rol 

oynayabilmektedir.  

• Dikey Psiko-şiddet: Çalışanların yöneticilere yönelik uyguladığı yıldırma eylemidir. 

Çok seyrek de olsa, yaşanan bir psiko-şiddet eylemidir. 

• Yatay Psiko-şiddet: Eşit konumdaki meslektaşların birbirine uyguladığı yıldırma 

eylemleridir. Özellikle bu tür eylemlerde, yarışmacı ortamın ortaya çıkarmış olduğu 

kıskançlık büyük rol oynar. Bir üst unvan için ya da yöneticinin gözüne girme çekişmesi söz 

konusu olabilmektedir. 

2.1 Mobbing Nedenleri 

Yapılan çalışmalar işyerlerinde psiko-şiddetin nedenlerini farklı bakış açıları ile sunar. Bazı 

çalışmalarda mağdurun kişiliği ve davranışları büyük oranda sorumlu tutulurken, Leymann 

gibi bazı araştırmacılar ise örgütün liderlik sorunları ve çalışma ortamından kaynaklanan 

sorunlara dikkat çekmektedir. Nedenler farklı bir görüş olarak sosyal sistem de bazı 

çalışmalarda ifade bulmaktadır (Bayrak Kök, 2006: 436). 

Bu doğrultuda nedenleri 4 (ayrı) alt başlıkta sunabilmekteyiz: 

2.1.1. Zorba (Eylemi uygulayan kişi). Bu kişiler genellikle eksiklikleri olan ve bunların 

telafisini diğer kişileri yıldırarak yapmaya çalışan güçsüz, korkak kişilerdir. “Güçlü güzsüzü 
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ezer” bakış açısıyla Makyavelizm felsefesini hayata geçiren kişilerdir. Bu kişilerin yetiştikleri 

ortamların incelendiği çalışmalarda çatışma eğilimi bol olarak gözlemlenmiştir ve bu 

ortamlarda fiziksel cezalar güç uygulamalarında etkili olduğu, sevgi eksikliğinin ise oldukça 

yüksek olduğu dikkat çekmektedir (Bayrak Kök, 2006: 437). 

Zorbanın kişilik özelliklerinde özgüven dikkat çekilen unsurlardandır. Çünkü, özgüveni düşük 

olan kişilerden zorba çıkmamaktadır. Bu kişiler herhangi bir çatışmaya girdiğinde düşük 

özgüven nedeniyle çatışmayı kaybedeceğini düşünür ve uyumlu bir geçime önem verir; 

yaptıklarının doğruluğundan şüphe duyar ve kaygı hissederler; kendi başarılarını hor görürler. 

Lakin, özgüvenin yüksek oluşu saldırgan bir tavrı da beraberinde getirebilmektedir. Nitekim 

bu kişiler en küçük eleştiriyi dahi kabul etmezler ve kendilerini savunmaya geçerler; bu 

nedenle karşılarındaki kişilere gaddarca davranabilmekte, kin besleyebilmektedir. Özgüvenin 

yüksek oluşu, mükemmeliyetçilik, küstahlık, kibir ve narsist bir yapıda kendini 

gösterebilmektedir (Matthiesen; Einarsen, 2007: 737). 

Tüm bunlar dikkate alınarak Davenport’un ortaklaşa yaptığı bir çalışmada zorbanın özellikleri 

şöyle listelenmiştir: 

• Antipatik kişiliklidirler, 

• Narsist kişiliğe sahiptirler, 

• Tehdit altında ben merkezcidirler, 

• Kendi normlarını örgüt politikaları haline getirmeyi planlarlar, 

• Önyargılıdırlar. (Bayrak Kök, 2006:437) 

2.1.2. Mağdur. Mağdurların kişilikleri üzerine yapılan çalışmalarda birbiriyle taban tabana 

zıt bulgular ortaya çıkmıştır. Brodsky, mağdurları oldukça olumsuz bir şekilde betimlemiş ve 

onların genelde hayal gücü düşük, paranoyak yapıya sahip, dik kafalı, zor kişiler, ancak dürüst 

olduklarını söylemektedir. Çekingen tavırlarına vurgu yapan bir başka çalışmada ise, 

çekingenliklerinin psiko-şiddete maruz kalmalarını tetiklediği ifade edilmektedir. Ayrıca, 

Einarsen’ın çalışmalarında da, mağdurların kendilerine güvenlerinin eksik olduğu belirtilmiş 

ve sosyal ortamlarda kaygılı görünen kişiler olarak betimlenmiştir (Einarsen, 1999: 21). 

Olumsuz özellikleri ile değil de, oldukça zeki, yeterlilik sahibi, yaratıcı, dürüst, başarılı ve iş 

yerine bağlılıklarının ön plana çıkarıldığı çalışmalar da mevcuttur. Nitekim yaratıcı olmaları, 
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diğer kişileri kıskançlığa sevk etmekte ve yarışmacı bir ortam ortaya çıkarmaktadır 

(Friedenberg, 2008: 11). 

2.1.3. Örgütsel Sistem. Bayrak Kök (2006: 439), bu etkeni aynen şöyle ifade etmektedir: 

“Yıldırma aktörleri, toplumsal geleneklerin ve ev sahipliği yapan örgütsel kültürün 

ürünleridir. Aktörleri neyin teşvik ettiğine bakıldığında cevabın ‘rekabetçi örgütler’ olduğu 

görülecektir. Çünkü rekabet, toplamı sıfırlı bir oyundur. Biri kazanır, diğeri kaybeder. Nitekim 

pek çok yıldırma aktörü basit bir ifade ile ‘fırsatçı’ olarak tanımlanabilir.” 

Leymann, işyeri kaynaklı psiko-şiddet nedenlerini 4 (dört) maddede verir. Bunlar: 

• İş dağılımındaki belirsizlik, 

• Liderlik yetersizliği,  

• Mağdurun sosyal açıdan yetersizliği, 

• İşyerindeki düşük ahlaki standartlar. 

2.1.4. Sosyal Sistem. Günümüz dünyasının kapitalist düzeni ve sürekli büyük bir hızda 

değişen dünyada insanın yenilenebilir olması, işyerlerinde psiko-şiddet eylemlerini de 

desteklemektedir. Günümüz sosyal düzeninin belli başlı özellikleri şöyledir: 

• Kıyasıya rekabet: Güçlü olan zayıf olanı ezer felsefesi ile rekabet artmakta, 

şiddetlenmektedir. 

• Verimlilik baskısı: Bu baskı ile insanlar sürekli çalışmaya mecbur bırakılır ve kişide 

yılgınlık meydana gelir. 

• Bencillik ve egoizm: Bu dürtü ile insanlar sadece kendi çıkarlarını düşünür ve diğer 

insanları yok sayar. 

• Bireysellik: “Her koyun kendi bacağından asılır” felsefesi, kimseye destek 

olunmamasını ve yalnızlaştırılmayı destekler; ayrıca sorumluluk paylaşılmaması 

sonuçlarını da doğurur (Bayrak Kök, 2006: 440).  

Mobbing nedenlerini daha özele indirgeyerek bahsettiğimizde, şöyle bir liste 

yapılabilmektedir. 

• Bireyi grup kurallarına uymak için zorlamak. 

• Düşmanlıktan zevk almak. 

• Mağdurun psikolojik ve fiziksel acı çekmesinden keyif almak. 
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• Can sıkıntısını gidermeyi istemek. 

• Kayırmayı teşvik etmek. 

• Çıkar için her yolu mübah kılmak (gücü haklı görmek). 

• Kendi açığını ve zaaflarını telafi etmeye çalışmak.  

• Bencilce davranmak. 

• Özsever/ narsist kişilik özelliklerine sahip olmak.  

• Yanıltılmış sosyal içgüdüye sahip olmak (Yaman, 2009: 29). 

Kurum tarafından uygulanan mobbing türünün nedenlerine bakıldığında en dikkat çekicisi, 

mobbingin bir tür strateji olarak kullanılmasıdır. Kurumun küçülme, entegrasyon ya da 

yapısal değişiklikler yapmaya karar verdiği aşamalarda işe yaramadığı düşünülen 

elemanlarının (herhangi bir yükümlülük içerisine girmekten kurtularak) işten kendi istekleri 

ile çıkmalarının sağlanmasının planlandığı bir tür stratejidir. Bu sayede sorun, çalışanın 

sorunu olarak gösterilecektir (Altuntaş, 2010: 3001). 

Çalışmamız bağlamında ise, üniversitelerde ortaya çıkan psiko-şiddet eylemlerinin özelde 

nedenleri şöyle sıralanabilmektedir (Yıldırım, 2010: 567): 

• Kurum içi ve dışında kaynak paylaşımında rekabet bulunmaktadır, 

• Aşırı hiyerarşik bir yapılanma mevcuttur, 

• Yükselme olanaklarının azlığı yarışmacı yapıyı tetiklemektedir, 

• Formalitelerin çok fazladır ve stresi arttırır, 

• Başarılar adaletsiz bir şekilde değerlendirilebilmektedir, 

• Aşırı ve adil olmayan iş yükü dağılımı mevcut olabilmektedir, 

• Ulaşılması zor hedefler bulunabilmektedir. 

Bu nedenler bağlamında “öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının yüksekliğine bağlı 

iş yükü ile birlikte, Akademik Yükseltme Kriterlerini tamamlamaya çalışma nedenleriyle iş 

stresi ve statü kazanma hırsı, akademisyenlerin etrafındakilere karşı haksız davranışlar 

sergilemelerine neden olabileceğini düşündürmektedir.” (Yıldırım, 2010: 567) 

2.2. Mobbing Süreci 

Mobbing (psiko-şiddet), sürecini Leymann şöyle tespit etmiştir: 
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• Eleştirel Durumlar: Genellikle bu aşamada bir tür çatışma gerçekleşir. Böylece, 

çatışma psiko-şiddet eyleminin tetikleyicisi konumundadır. Bu ilk aşama oldukça kısa 

olmasına rağmen, devamı şiddetli bir şekilde süregelecektir. Bu aşamada, çatışmada saldırı, 

direkt mağdura yönelik olmaz; ancak hedefini bulan tahrik edici davranışlar sergilenir. 

• Mobbing ve küçük düşürülme: Asıl mobbing eylemlerinin yer aldığı aşamadır. 

Mağdur, alay edinilen, yalnız bırakılan, kaçınılan ve düşmanlık beslenen kişi haline gelir. 

• Yönetimin devreye girmesi: Yönetim devreye girdiğinde, sorun cidden bir “sorun” 

halini alır. Bir önceki aşamada yapılan küçük düşürücü davranışlar ya da yanlışlıkların 

fazlasıyla büyütülmesi nedeniyle yönetimin, mağdur hakkında önyargılı düşünmesi kolaylaşır. 

Yönetimin bu önyargılı davranışında, aslında işyerinin huzurunu ve barışını bozduğuna 

inandığı mağduru işinden çıkarmak yatar. İşyerinde oluşan olaylarda yönetim hiçbir şekilde 

kendini sorumlu tutmaz ve o da mağdurun üstüne gider. Çünkü mağdur zamanla kendini 

savunamaz hale gelir. Zorbanın daha önceden yapmış olduğu kara propaganda, okların 

kendisine çevrilmesini engeller. 

• İşten Çıkma/ Çıkarılma: Ciddi hastalıklar yaşamaya başlayan mağdur, önce izinli 

olarak işten ayrılabilir. Ancak zamanla o işyerine hiç dönmek istemez ve tamamen işinden 

uzaklaşır. Bu süreç içinde mağdurun psikolojik tedavisi sürmekte olup, bu tedavi ve ilaçlar 

için maddi yük de sırtına binmiş olur (Leymann, 1996: 171). 

Aşamalar aşağı yukarı tüm araştırmalarda benzerlik göstermiştir. Örneğin Allport’un önyargı 

üzerine yaptığı The Nature of Prejudice isimli çalışmasında, şöyle bir sıralama tespit etmiştir: 

(1) Öncelikle hedefteki kişinin ardından kulis oluşturularak birey hakkında önyargı 

oluşturacak ön çalışmalar yapılır. (2) Bu ön çalışma esnasında kişiden kaçınılır ve yalnız 

bırakılır. (3) Mağdur, bariz bir şekilde tacize uğrar, yabancılaştırılarak ve dışlanarak 

ayrımcılığa uğratılır; ya da rahatsız edici sözler ve şakalara maruz bırakılır. (4) Mağdurun 

imhasına yol açacak fiziksel saldırılar gibi eylemlere girişilir (Einarsen, 1999: 19-20). 

2.3. Mobbingin Tespiti 

Mobbing, temelde bir tür anlaşmazlık sonrası, bazen aniden bazen de haftalar sonrasında 

ortaya çıkar. Yıldırma politikası olarak kabul gören mobbing'in tespiti amacıyla Leymann 

tarafından yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konulan mobbing etkinlikleri beş ana başlık 

altında toplanmıştır. Bunlar; mağdurun iletişim olanaklarını etkileyen eylemler, mağdurun 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

sosyal etkileşimini etkileyen eylemler, mağdurun kişisel kimliğine zarar veren/ onu karalayan 

eylemler, mağdurun mesleki konumunu etkileyen ve mağdurun fiziksel sağlığını etkileyen 

eylemlerdir (Camero; Martinez; Sanchez-Mangas, 2010: 3777). 

2.4. Mobbing Sonuçları 

İşyerlerinde uygulanan mobbing eylemlerinin sonuçları mağduru etkileyen sonuçlar, örgütü 

etkileyen sonuçlar ve toplum ile ülke ekonomisini etkileyen sonuçlar olmak üzere (3) üç 

başlıkta incelenebilmektedir. 

2.4.1. Mağdur Açısından Sonuçlar. Mobbing (yıldırma) eylemleri mağdur açısından 

ekonomik, ruhsal, psikolojik ve fiziksel olmak üzere birçok sorun yaratabilmektedir. 

Ruhsal ve psikolojik dengesi bozulmuş olan mağdurun tedavi ve ilaç masrafları, işini de 

kaybetmesi sonucunda daha da artacaktır. Ödeme sıkıntısı yaşayan mağdur psikolojik 

tedaviye de cevap veremeyecek ve sonuç itibariyle, mobbing etkilerinin daha da derinleşmesi 

muhtemel olacaktır. 

Sosyal açıdan işini kaybetmiş olan mağdur, olumsuz bir özgeçmiş ile yeni iş başvuruları 

yapacaktır. Psikolojik sorunlar yaşayan mağdur, çevresinde “mesleğini başarılı bir şekilde icra 

edemeyen birey” olarak kabul edilecek, bunun yanı sıra depresif davranışları nedeniyle birçok 

arkadaşını da kaybederek yalnızlığa itilecektir. 

Yapılan çalışmalar, mobbinge maruz kalan mağdurların psikolojik dengelerinin bozulduğunu 

defalarca ispatlar niteliktedir. Sadece mağdur değil, aynı zamanda seyirci niteliğindeki diğer 

çalışanlar da stresli iş ortamdan etkileneceklerdir (Vartia, 2001: 67). Nitekim bu tür işyerleri, 

stresin ve yarışmacı özeliklerin bol yaşandığı, kişiler arası çatışmanın eksik olmadığı, 

arkadaşlığın hiçbir şekilde yer edinemediği ve bu yüzden de kimsenin birbirine destek 

çıkmadığı ortamları teşkil etmektedir (Einarsen, 1999: 21). 

Kasıtlı ve sistematik olan mobbing eylemleri özellikle yönetici statüsünde olan kişilerden 

geldiğinde mağdur kendini çaresi hisseder ve sonuçlar oldukça ciddi olabilir. O’Moore’un 

ortaklaşa yapmış olduğu bir çalışmada tüm deneklerin kaygı, asabiyet, depresif ve paranoya 

durumlarını yaşadıkları ifade edilmiştir. Değişken ruh hali, çaresizlik, özgüven azlığı gibi 

belirtiler kayıtlara geçen diğer sonuçlardır. Brodsky ise 1976 yılında yapmış olduğu bir 
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çalışmada belirtileri 3 (üç) ayrı grupta toplamıştır: 

• Halsizlik, kronik yorgunluk ve çeşitli vücut ağrıları. 

• Acizlik, özgüven eksikliği, uykusuzluk gibi depresyon belirtileri. 

• Düşmanlık, aşırı duyarlılık, hafıza kaybı, mağduriyet duyguları, sinirlilik ve sosyal 

ilişkiden kaçınma gibi psikolojik semptomlar (Matthiesen; Einarsen, 2004: 336). 

Finlandiya’da 350 üniversite çalışanıyla yapılan bir çalışmada, mağdurların aşırı uyku kaybı, 

endişe, bunalım, asabilik, melankoli, umursamazlık, konsantrasyon eksikliği, sosyal fobi gibi 

semptomlar yaşadığı gözlemlenmiştir (Matthiesen; Enarsen, 2004: 336). 

Kişinin özel yaşamına yapılan saldırılarda ise, sonuçlar en uç noktalara kadar uzanmış ve 

intihar girişimleri de kayda geçmiştir (Vartia, 2001: 63). 

2.4.2. İşyerine İlişkin Sonuçlar. Mobbing eylemleri mağdur üzerinde yıkıcı sonuçlar 

doğurabildiği gibi kurumda da ciddi sorunlara neden olur. Tınaz (2006: 25)’ın belirlediği bazı 

sorunlar şöyledir: 

• Bireyler arası anlaşmazlık ve çatışma, 

• Örgüt kültürü değerlerinde çöküş, 

• Güvensizlik ortamı, 

• Genel saygı duygularında azalma, 

• Çalışanlarda isteksizlik nedeniyle yaratıcılığın kısıtlanması, 

• Hastalık izinlerinin artması, 

• Yetişmiş uzmanların işten ayrılması, 

• Çalışanlara ödenen tazminat, 

• Yasal işlem ve mahkeme masrafları, 

• Erken emeklilik ödemeleri. 

2.4.3. Toplum ve Ülke Ekonomisine İlişkin Sonuçlar. Bu bağlamda işsizlik başta olmak 

üzere, sigorta masraflarında artış, devletin sağladığı yardım programlarına yönelen talebin 

çoğalması, erken emeklilik oranının artması gibi ekonomik sonuçların yanı sıra, psikolojik 

yönden çöküntüye uğramış sağlıksız bireylerin bulunduğu bir toplum oluşur; mağdurda 

oluşan sinirlilik ile aile içi geçimsizlikler artar ve parçalanmış ailelerin sayısında artış yaşanır 

(Tınaz, 2006: 26). Nitekim sağlam aileler, sağlam bir devletin teminatıdır. 
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Toplum içerisinde yaşamak, onu oluşturan yapıların etkileşimleri ve sonuçları ile de 

yaşamak demektir. Aile, toplumsal kurumların (yapıların) başında gelmektedir. Onun, diğer 

parçalardan etkilenmemesi imkansızdır. Çalışma ortamı da bu parçalardan biri olduğuna göre, 

bu ortamdaki olumsuz havanın diğer parçaları olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır. Nitekim 

vücudumuzdaki organların her birinin bir diğerine bağlı olduğu gibi, toplum da, yapının diğer 

parçalarına bağlıdır. Birisindeki aksilik diğerinin de çalışmasını etkiler; aile toplumun 

kalbidir; nihayetinde mutsuz bir iş yeri ortamı, mutsuz ve yıkık bir toplum olarak da 

resmedilebilir. 

3. METODOLOJİ 

Bu araştırmanın amacı nitel yöntemle elde edilecek olan psiko-şiddet eylem tecrübeleri 

ışığında mobbing’in anatomisini gelişim seyri içerisinde tartışmaktır. Bu doğrultuda görüşme 

tekniği uygulandı, evrene yönelik herhangi bir genelleme yapma amacı güdülmedi. 

Üniversitelerde mobbing mağdurlarının tespiti için her bir üniversitede tanıdık 

akademisyenlere haber verildi. Bu sayede mobbing mağduru olup görüşmeyi kabul eden 

kişilere ulaşıldı. Toplamda 3 (üç) kişiyle görüşüldü; ancak görüşmeyi kabul eden bir kişinin 

samimi cevaplar vermeyişi, çalışmanın sıhhati için sakınca olarak görüldü ve analize dahil 

edilmedi. Görüşülen kişiler, ya hala sorunu yaşadıkları üniversitede görev almaları ya da 

sorun yaşadıkları üniversite ile bağlantılarının devam etmesi nedeniyle kimliklerinin gizli 

tutulmasını talep etti.  

Çalışmaya katılan kişilerle yarı-yapılandırılmış soru formları ile görüşme yapıldı. Önceden 

hazırlanmış olan sorular konuya giriş niteliği taşımış olup, temel soruları teşkil etti; bu sorular 

ışığında mağdurlar tecrübelerini anlattılar ve ancak sohbet esnasında soruların ötesine geçildi. 

Veri toplamak amacıyla sorulan sorular şöyledir: (1) İş yerinde mutlu musunuz?, (2) Son 6 

(altı) ay içerisinde sizin iş yerinde huzurunuza tecavüz niteliğinde bir eylem gerçekleşti mi?, 

(3) Size uygulanan bu yıldırma eylemi sonrasında ne tür sorunlar yaşadınız? Psikolojik olarak 

sizi etkiledi mi?, (4) Bu sorunu yönetime taşıdınız mı? (5) Herhangi bir arkadaşınızla 

sorununuzu paylaştınız mı? (6) Yönetim böyle bir olayın varlığından haberdar olduğunda ne 

yaptı? 

Veri çözümlemesinin daha rahat yapılabilmesi için kaset kaydı teklif edildi; ancak reddedildi. 
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3.1. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Konu hassasiyeti nedeniyle, akademik çevrelerde özellikle akademik kişiliklerin okuyacağı 

bir konuda cevap almak oldukça zordur. Kişilerin sırf kimliklerini gizlemek maksadıyla, 

hikayelerini çarpıtarak anlatma ihtimalleri bulunmaktadır; bireyler şunun bilincindedir ki, bir 

üniversiteden başka bir üniversiteye geçmiş olsalar bile, akademik yaşam boyunca sürekli 

daha önce çatıştıkları kişi ile bir araya gelebileceklerdir. Bu durum, günümüzde hala tabu 

olarak kalan mobbing eylemlerinin deşifre edilmesini zorlaştırmaktadır. 

4.  BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu bölümde öncelikle görüşme yapılan kişilerin hikayelerine yer verildi. Anlatıları mümkün 

olduğunca kendi sözcükleri kullanılarak verilmeye çalışıldı. Bölümün ikinci aşamasında ise 

anlatılanlar doğrultusunda mobbing süreci tartışıldı ve bazı mobbing ile mücadele örneklerine 

yer verildi.  

4.1. Görüşme Bulguları 

Yapılan görüşmelerde anlatılanlar, tecrübe eden kişinin ağzından aktarılmaya çalışıldı. 

Yönetimin uyguladığı etik-dışı uygulamanın şuan orada bulunan iş arkadaşlarına yansıması 

endişesiyle ismini ve çalıştığı kurumun adını vermek istemeyen bir öğretim görevlisinin 

tecrübesi Vaka – 1’de anlatılmaktadır. 

Vaka – 1:   

“Üniversitelerde akademik çalışmaların devamlılığını sağlamak amacıyla birçok tez 

yapılmaktadır ki, ilgili bir konuda, bir doktora tez öğrencisi üniversitemizdeki 

departmanımıza geldi ve yönetimden çalışanların yönetim ile ilişkisi üzerine odaklanılmış bir 

anketin uygulanması için izin aldı. Bir toplantı salonunda tüm çalışanların bir araya gelmesi 

istendi. Bizler, hiçbirimiz daha sonra neler olabileceğini bilmeyerek sorulara samimi cevaplar 

verdik; tabi anket çalışmasında isimlerimizin alınmaması da samimi cevaplar vermemizde 

oldukça etkili oldu. 

Anketörün vaktinin kısıtlı olması anket soru kağıtlarını yönetime bırakmasına neden olmuştu 

ve uygulanmasını onlardan rica etmişti. Bu doğrultuda anket, bizlere uygulandı ve önümüzde 

zarfa konularak kapatıldı. Ertesi gün acilen yeni bir toplantı düzenlendi ve bu toplantının 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

nedenini hiçbirimiz bilmiyorduk, ta ki bölüm başkanı da salona girene kadar. Elinde bir zarf 

vardı ve bu büyük zarfın içinden bir önceki gün cevaplandırdığımız anketlerin birer fotokopisi 

çıktı ve şaşırtıcı olan durum, her bir kağıdın üzerine isimlerimizin yazılmış olmasıydı. 

Bizlerin beyan etmediğimiz isimlerimiz, el yazımızdan, eğitim gördüğümüz kurumlar ve 

çalışma alanlarımız, yaş, cinsiyet gibi sorulara verdiğimiz cevaplardan çıkarılmıştı. Teker 

teker her bir çalışana “sen şu soruya şöyle cevap vermişsin” gibi ifadeler kullanıldı. Ve 

sonrasında olanlar oldu, yönetimdeki kişilerden memnuniyetsizliğini ifade eden çalışanlar 

uzunca bir süre ne isterse istesin (istedikleri kurum yararına dahi olsa) reddediliyor, herkesin 

yanında aşağılamalar, yapılan faydalı ve güzel şeylerin görmezden gelinmesi, olumsuzlukların 

ise abartılarak can sıkılması amacıyla kullanılması gibi olaylar yaşandı. Ben de ankette 

yönetimden memnun olmadığını ifade edenler arasındaydım. Olay sonrası sürekli kılık 

kıyafetim eleştirilmiş, öğrencilerin cinsel isteklerini arttırıcı olduğu söylenmiş ve tahrik edici 

bir sapık dahi olduğum söylentisi de yayılmaya başlandı. Düşünebiliyor musunuz, bir eğitim 

kurumunda ders hocası nelerle suçlanıyor. Bunun yanı sıra temkinli davranarak, anketteki 

sorulara, yönetimi öven yönde cevaplar veren kişiler ise yönetimin gözdesi olmuştu. 

Bizlere özellikle bana karşı yapılan haksız davranışlar uzunca bir dönem sürdü ki, nihayetinde 

diğer üniversitelerdeki kadrolara göz gezdirmeye başladım. Görüşmeye gittiğim yerler oldu 

ve sonunda yeni bir üniversitede işe kabul edildim. Ancak daha sonra öğrendiğim kadarıyla 

bana karşı olumsuz tavır sergileyen yöneticim, başvurduğum yerleri tespit edebildiği 

kadarıyla oralarla iletişime geçmiş ve yeni bir iş bulmamı engellemeye çalışmış. Onu 

dinleyen kişiler elbette olmuştur, ancak şuan da güzel bir yerde çalıştığıma göre sanırım 

burası onun sözlerini dikkate almamış.” 

Fiziksel ya da psikolojik sorunlar yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda ise, mağdur o günlerde 

yaşadığı psikolojik sorunları konuşmak istememiştir. Ancak, şuanda çok mutlu olduğunu 

söylemiş ve kötü günlerin geçmişte kaldığını sözlerine eklemiştir. 

Çalıştığı kurumla hala yakın bağlarının bulunması nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen 

diğer bir mağdurun anlattıkları ise aşağıda Vaka-2’de verilmiştir. 

Vaka – 2: 

“Çalışmaya başladığım üniversitede her şey yolunda gidiyordu. Ben ders vermek üzere 
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öğretim görevlisi unvanı ile işe alınmıştım. İlk 3 yıl her şey yolunda giderken, bir süre sonra 

üniversite üs düzey makamlarının us dışı bazı istekleri olmaya başladı, ayrıca üniversitenin 

gelişmesi önünde bazı uygulamalar da vardı. Bu uygulananların üniversiteye zarar verdiği 

fikrimi her fırsatta yöneticilerimle paylaştım. Ancak bu konuda söylediklerinin doğruluğunda 

iddia ettiler, bu da yetmezmiş gibi o ilk konuşmayı yaptığım günden itibaren çok şey değişti. 

Önceleri itibar gören bir hoca iken, zamanla sözleri dikkate alınmayan, toplantılara 

çağırılmayan bir kişi oldum ve dolayısıyla görmezden gelinen bir çalışan haline geldim. 

Üçüncü iş yılımın sonunda ilginç bir uygulama ile karşılaştım. Sadece ders vermek amacıyla 

üniversiteye alındığım söylendi ve bu yüzden de, öğrencilerin tatilde olduğu yaz döneminde 

işten çıkarılmam söz konusu oldu ve burada da sözleşme tarihleri esas alındı. Bu eylem iki yıl 

boyunca devam etti, ancak nihayetinde ben de pes ettim ve bir sonraki yıl işimden istifa 

ettim.” 

Bu olay esnasında ve sonrasında herhangi bir psikolojik sorun yaşayıp yaşamadığı sorusuna 

ise, “elbette ki, yaşadım ders sürecinde bazen kendimi dersime veremedim ve öğrencilere 

yeteri kadar verimli olamadım. Bunun yanı sıra bazı geceler uykularım kaçtı, nitekim bu 

durumu arkadaşlarımla dahi paylaşamıyordum; çünkü gururuma yediremiyordum. Sürekli baş 

ağrısı yaşıyor ve gergin tavırlar sergiliyordum. Mevsimlik işçi statüsüne konulmak hiç de 

güzel olmasa gerek değil mi?” 

4.2. Tartışma 

İki vaka arasında en ayrıntılı bilgi alınabilen birinci vaka oldu, diğerinde ise sınırlı bilgiye 

ulaşıldı. İlk deneğimizin anlattıkları çerçevesinde Leymann’ın çizmiş olduğu süreçler, örnek 

vaka-1 üzerinde rahatlıkla gözlenebilmektedir. 

Öncelikle olayların başlangıcı olması gereken bir olayın, çatışmanın olması gerekmektedir. 

Vaka'da bilimsel araştırma etiğine uyulmayarak, bölüm başkanının gizli olması gereken 

belgelerin fotokopisini alması ve çalışanları sorgulaması birinci aşama (çatışma aşaması) 

olarak kabul edilebilir. 

Tam bu aşamada saldırganın kişiliği üzerine yorum yapılabilmektedir. Literatürde 

eksikliklerini telafi edebilmek maksadıyla saldırgan tavır sergilemeye müsait olan güçsüz ve 

korkak kişi olarak betimlenen zorbayı, bu örnekte izleyebilmekteyiz. Örnekteki saldırgan, 
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muhtemelen kendi yetersizliği nedeniyle (ki, bu yönetimdeki liderlik sorunudur) kendinden 

şüphe duymasına neden olmuş ve anket formalarını teker teker inceleme gereği hissetmiştir. 

Daha sonra ise liderlik vasıflarının eksik olması nedeniyle bu durumun başka yerlerde 

konuşulmasını engellemeyi amaçlamış (anne kuşun yuvasını korumasında gibi)  ve yıpratıcı, 

sindirici davranışlar sergilemeye başlamıştır.  

Çatışma sonrası mobbing aşaması (ikinci aşama), derhal başlayabileceği gibi haftalar 

sonrasında da başlayabilmektedir. Yönetim aleyhine konuşmuş olan öğretim elemanlarının 

hiçbir şekilde varlıkları ve de düşünceleri dikkate alınmamış, aksine aşağılamalar, 

beceriksizliklerle suçlamalar, kulis arkasında konuşmalar seyir etmiştir. Yıpratma evresinde 

yapılan amaçlı söylentiler yönetim tarafından da desteklendiğinde mağdur son evreye ulaşmış 

olabilmekte ve işinden geçici ya da kalıcı olarak ayrılabilmektedir. Nitekim örnek vakamızda 

mağdur işinden ayrılmış, ancak her ne kadar konuşmak istemese de psikolojik sorunları da 

beraberinde taşımıştır. 

Yapılan araştırmalar dikkate alındığında, üniversitelerde en sık telaffuz edilen psiko-şiddet 

eylemleri bilgi hırsızlığı, öğrencilerle cinsel ilişkiye girildiği ve mali kaynakların kişinin 

çıkarına kullanıldığına dair iddialar çevresinde oluşmaktadır. Üniversitelerde mobbing üzerine 

çalışmalar yürütmüş olan Gravois, eylem aşamalarını şöyle vermiştir: 

• Mağdur toplantı listelerinden ya da faaliyet davetli listelerinden çıkarılır. Bunu 

yapabilmek amacıyla toplantılar özellikle mağdurun olmadığı gün ve saatlere konulur. 

• Mağdurun yönetsel görevleri varsa, elinden alınır, yoksa verilmesi engellenir. Ders 

programı ise, mağdurun istemediği şekilde ve onun planlarını yok edici şekilde yapılır. 

• Mağdura iftira atılmaya başlanır. Yapılan dedikodular, mağdurun kendini savunmasına 

ve sinirli bir hal almasına neden olur. Ancak sinirli hali, dedikoduların artmasına yol 

açar. 

• Yönetim devreye girer; nitekim mağdurun bir kurul önünde kendini savunması 

beklenir (Yelgecen Tigre; Kokalan, 2009: 721). 

Yapılan görüşmelerde bu olumsuz davranışların bir veba gibi kuruma yayıldığı ortak 

görüşlerdendir. Mobbingi uygulama kişiliğine sahip olan zorba yöneticilerin bulunduğu 

kurumlarda, mobbingi engelleyici önlemlerin alınmadığı, aksi halde bu kişilerin nefes 

borularının kesilmiş olacağı ifade edilmektedir. Bu yüzden, görüşme yapılan kişiler 
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kurumlarındaki atmosferi suçlamışlar; ancak bu vebanın önüne geçilemeyeceği düşüncesini 

ifade etmişlerdir. Kurum içinde mobingin önüne geçmeyi amaçlayan önlemleri alan kurumlar 

da mevcuttur. Örneğin Almanya’da Volswagen şirketinde mobbing farkındalığı oldukça 

yüksektir. Bu konu iş sözleşmelerine dahi yansımakta, en küçük girişimde hemen çözüm 

üretilebilmektedir (Altuntaş, 2010: 2299). Benzer önlemlerin üniversitelerde de alınabilmesi 

muhtemeldir. 

Türkiye’de basına ve hukuka yansıyan üniversitelerde yaşanan mobbing eylemleri mevcuttur. 

Buna örnek olarak basına yansıdığı an itibariyle 5 (beş) gündür açlık grevi yapıyor olan 37 

yaşındaki araştırma görevlisi verilebilir. İddiasına göre, kendi görüşlerine karşı olan kişiler 

doktora tez jürisinde görevlendirilmiş ve görevlendirilen jüri ile doktora tezinin kabul 

edilmesi imkansız hale getirilmiştir. İlgili habere göre mağdur, jürinin ya da bazılarının 

değiştirilmesi talebinde bulunmuştur. Ancak başvurusu reddedilmiştir; bunun yanı sıra 

mağdurun anne ve babasına konu ile ilgili tehdit içerikli telefonların edildiği de iddia 

edilmiştir (http://www.t24.com.tr/mobbing-magduru-kadin-ogretim-uyesi-5-gundur-aclik 

grevinde/haber/176570.aspx, 15.12.2011). 

Mobbing mağdurlarını sevindiren ve haklarını aramaya teşvik eden mahkeme kararı ise 

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır hakkında 

verilmiştir. İlgili kararda, ilgili kişinin hem psikolojik baskı yaptığı, hem de elemanlar 

arasında koruyup kollama yaptığı hususu geçmiştir. Süreç, YÖK Denetleme Kurulu üyesinin 

yaptığı inceleme sonrasında hazırladığı rapor ile mahkemeye intikal etmiştir. Raporda dava 

açılmasının uygun olduğu belirtilmiş ve olay Danıştay’a sevk edilmiştir 

(http://yenisafak.com.tr/Gundem/Default.aspx?i=308577, 15.12.2011). 

Mevzubahis karar, mobbing vakalarına hukuk yolunu açmıştır. Bu konuda hukuki hak aramak 

gerek kişi hakları, gerekse ülkenin menfaatinedir. Nitekim, Avrupa ülkelerinde mobbing 

uygulamalarına ciddi cezalar verilirken, Türk hukukundaki eksiklik, mağdurları Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) sevk emektedir. Özürlü çocuğunu sık sık doktora götürmek 

zorunda kalan bir kadının işten çıkarılması nedeniyle 75 bin Euro’luk bir dava açılması buna 

örnektir (http://www.yeniasir.com.tr/Yazarlar/zafer_sahin/2011/10/18/kizilcahamam-notlari, 

20.12.2011). Bu tür davalar, bu davaların sahibi ülkelerde hem insan haklarının ezildiğini 

göstermesi, hem de ülkenin ekonomik sıkıntı çekmesine ve kötü prestije sahip olmasına neden 
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olduğu için dikkat çekicidir. 

SONUÇ 

İnsanların en temel yaşam alanları olarak ev ve iş ortamları kabul edilmektedir. Bu iki 

mekandaki ilişkiler birbiriyle sıkı sıkıya bağlantılıdır; zira evde yaşanan mutluluk ve 

mutsuzluklar işyerine, işyerindekiler de eve taşınabilmektedir. Sağlıklı bir toplumun 

merkezine aile hayatı konulduğunda ise bu kurumun huzuru ve sağlığı için yapılması 

gerekenler vardır. Ancak, yuvasını korumaya çalışan bir kuş gibi insanoğlu da sahip olduğu 

konumu korumak ve eksikliklerinin görülmesini engellemek gibi maksatlarla şiddete 

başvurabilmektedir. Bu şiddet özellikle işyerlerinde kendini göstermekte ve gerek üst 

makamlardan altlara doğru, gerekse tam tersi veya eşit zeminde bir tür psikolojik savaş olarak 

sürdürülmektedir. Bu psikolojik savaşın literatürde adı mobbing’dir. 

Yapılan çalışmalar, öğretmenlikten, otel-restoran çalışanlarına, elektrikçilerden psikologlara, 

sağlık uzmanlarından endüstri çalışanlarına varana kadar çok geniş bir yelpazede (çalışmanın 

her alanında) mobbing eylemlerinin yaşandığını göstermektedir. Ancak, üniversitelerin 

yıldırma hususunda cirit oynanan bir alan haline gelmesi, bir ülkenin entelektüel damarının 

kesilmesi anlamına gelir. Bu yüzden çalışmanın konusunu, üniversite ortamında mobbing 

teşkil etmiştir.  

Leymann’in yapmış olduğu tanıma göre, her şiddet eylemi mobbing olarak nitelendirilemez; 

çünkü bir işyerinde gerçekleşen olumsuz bir eylem o ana özgü olabilir ve bireyin psikolojik 

ve fiziksel sağlına bir tehdit oluşturmayabilir. Bir eylemin mobbing olabilmesi için, 

olumsuzluğun tekrar etmesi ve uzun bir süre (en az 6 ay) devam etmesi gerekmektedir. 

Üniversitelerde yapılan mobbing’de en temel neden olarak, statü yarışı, kıskançlık ve örnek 

vakada da görüldüğü üzere zorbanın yaptığı işte ve başarısında bir tür eksikliğe sahip 

olmasıdır. Mağdurların vurguladıkları noktalardan birisi olarak da, mobbingin önüne 

geçilemez salgın bir hastalığa benzetilmesidir. Ancak yurt dışında bu salgın hastalığın önüne 

geçilebildiği kurumların varlığı da bir tür umut ışığı olabilmektedir. 
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MEŞRUTİYETTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE SPOR POLİTİKALARI VE 1980 
SONRASI PARTİ VE HÜKÜMET PROGRAMLARI İLE KALKINMA 

PLANLARINDA SPORUN YERİ 

 

Alparslan Gazi AYKIN1 

 Öz 

 Bu çalışmada Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden günümüze kadar geçen sürede 
sporun nasıl bir gelişim ve değişim yaşadığı ortaya koyulmuştur. Ayrıca, özellikle 1980 
sonrası dönemde Parti Programlarında, Hükümet Programlarında ve Kalkınma Planlarında 
sporun yeri ve önemi üzerinde durulmuştur. Parti ve Hükümet Programları ile Kalkınma 
Planlarında spor üzerine yer alan çalışma ve hedeflerin, ne derece birbirlerini tamamlayıcı ve 
birbirlerine paralel oldukları değerlendirilmiştir. Spora dair elde edilen veriler ışığında, 
ülkenin geleceğini şekillendiren Parti ve Hükümet Programları ile Kalkınma Planlarının  bazı 
dönemlerde uyumsuz ve bazı dönemlerde de sekteye uğramış oldukları sonucuna varılmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Spor, Politika, Spor Politikası 

  

SPORTS POLICIES IN TURKEY FROM THE PERIOD OF CONSTITUTIONAL 
MONARCHY TO DATE AND ROLE OF SPORTS IN PARTY AND GOVERNMENT 

PROGRAMS AND DEVELOPMENT PLANS AFTER 1980 

 Abstract 

 In this study, starting from the last period of Otoman Empire to date, the development and 
change of sport have been elaborated.  In addition, especially in the period after 1980, the role 
and importance of sports in party programs, in Government programs and in Development 
Plans have been focused.  Besides, the extent of complementariness and similarity of studies 
and targets related with sports which are included in Party Programs, Government Programs 
and Development Plans have been evaluated.  In the light of data collected about sports, it is 
concluded that during some periods, there is incompatibleness between the Party and 
Government Programs and Development Plans. Also it is found out that during some periods, 
Party and Government Programs together with Development Plans have been impeded. 

 Keywords: Sports, Policy, Sports Policy 

 

 

                                                           
1 Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ABD, aykinalparslan@gmail.com  
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Giriş 

 Bilgi çağı olarak adlandırılan çağımızda insanlar, farklı spor dallarını uygulama ve izleme 

imkanı bulabilmektedirler. Sporun bir yaşam biçimine dönüştüğü günümüzde, eşzamanlı 

olarak, sınırların kalktığı ve global bir dünyanın günışığına çıktığı bilinmektedir. Halklar ve 

onların yönetimini üstlenen devletler; sosyal, kültürel, ekonomik ve politik açılardan 

globalleşmenin etkisi altında kalmakta ve bir bütünün parçası olmak veya olmamak ayrımında 

bulunmaktadırlar.  

      Globalleşme sürecinin tüm insanlığı etkilediği bir dönemde, devletlerin kendi öz 

varlıklarıyla etkilenen değil etkileyen; değişen değil değiştiren bir konumda olma çabaları ön 

plana çıkmaktadır. İşte böyle bir zeminde spor; devletlerin ulusal ve uluslararası 

politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında bir araç olarak kullanılmaktadır.  

 Türkiye de bu süreçten bağımsız değildir ve değişen dünya düzeninde yerini belirlemek ve 

konumunu güçlendirmek zorundadır. Sporun ülke politikasındaki yeri yadsınamadığı içindir 

ki spor politikamızın belirlenmesi ve etkin bir şekilde kullanılması gereği ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemizde, uygulanabilir bir spor politikasının oluşturulmasının, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

son döneminden günümüze sporun yaşadığı evrimi gözden geçirmek ve geleceği geçmişin 

ışığında inşa etmek; deneyimlerden ders almak ve daha iyiye ulaşmak denkleminde faydalı 

olacağı düşünülmektedir. 

Kavram Olarak; Spor, Politika ve Spor Politikası 

 Spor: Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temel unsuru olan insanın, beden ve ruh 

sağlığını geliştirmek; kişiliğin oluşumunu, karakter özelliklerinin gelişimini sağlamak; bilgi, 

beceri ve yetenek kazandırarak çevreye uyumunu kolaylaştırmak; kişiler, toplumlar ve uluslar 

arasında dayanışma, kaynaşma ve barışı sağlamak; kişinin mücadele gücünü artırmak yanında 

belirli kurallara göre, rekabet ölçüsü içerisinde mücadele etme, heyecan duyma, yarışma ve 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

 

yarışmada üstün gelme amacıyla yapılan faaliyetler olarak tanımlanabilir(Aydın, Demir, 

Yetim, 2007). 

 Politika: Bugünkü ve gelecekteki kararlara yön verebilmek için, birçok alternatif 

arasından seçilen belirli bir yol veya davranış tarzı, uzun bir plan, yöneticilere karar vermekte 

rehberlik eden bir ilke veya ilkeler dizisi olarak tanımlanabilir(Şentuna, 2009). 

 Spor politikası denince; sporun ele alınışı, ilke ve hedefleri, bu hedeflere ulaşma yol ve 

yöntemleri, altyapı, tesis, araç-gereç ve eğitim-öğretim anlayışı, ulusal ve uluslararası 

düzeyde spora bakış açısı, sporun örgütleniş ve uygulanış felsefesi akla gelmektedir(Ekici, 

2002). Türkiye’de spor politikalarının amaçlarını; ulusal sporun örgütlenmesi, güçlendirilmesi 

ve sporcu gelişiminin yönlendirilmesi olarak sıralamak mümkündür(Gök, Sunay, 2010). 

Türk Spor Yönetiminin Tarihsel Gelişimi 

 1923 Öncesi Dönem 

 Bu dönem; sporun yaygın olmadığı, toplumun spora yabancı olduğu, kulüplerin ve 

sporcuların, saray mensuplarının, zenginlerin, ağaların, tekkelerin ve birkaç kişinin 

himayesinde olduğu, genel olarak örgütsüz bir dönemdir(Sümer, 1990). 

 Türklerde ilk demokratik spor örgütü; sadece maç düzenlemek amacıyla, 17 Mayıs 1903 

tarihinde Moda, Elpis, Imogene ve Kadıköy kulüplerinin bir araya  gelerek kurdukları ancak, 

1910 yılına kadar yaşayabilen İstanbul Futbol Birliği’dir(Sümer, 1990). 

 Yedi yıllık süre içerisinde oturmuş bir yapı ve kuralların yokluğu ile kulüplerin 

değişebilen istekleri İstanbul Futbol Birliği’nin yetersizliğini ortaya koymuştur(Cankalp, 

2005). 
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 Türk gençleri uzun yıllar ülkedeki istibdat rejiminin egemenliği nedeniyle spordan uzakta 

kalmış fakat, 24 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyetin ilanıyla birlikte Türkiye’de modern sporlar 

hızlı bir gelişme ve yayılma içerisine girmişlerdir(Atabeyoğlu, 2001). 

 İstanbul Futbol Birliği 12 Kasım 1910 tarihinde yeniden örgütlenerek, 1909 yılında 

yayınlanan Cemiyetler Kanunu’na göre tescil edilmiş statüdeki kulüpleriyle 1910-1914 yılları 

arasında İstanbul Kulüpleri Ligi faaliyetlerine başlamıştır(Cankalp, 2005). 

 1913 yılında İstanbul Futbol Kulüpleri Ligi’ne katılma başvuruları reddedilen ve 

çoğunluğu okul kulüplerinden oluşan bazı kulüplerin aynı yıl “Cuma Ligi”ni kurmalarıyla 

birlikte İstanbul Futbol Kulüpleri Ligi ve Cuma Ligi olmak üzere iki ayrı futbol ligi ortaya 

çıkmış oldu(Serarslan, 2005). 

 Varlığını sadece bir sezon sürdürebilen Cuma Ligi’nin yerini, 1914 yılında kurulan 

İstanbul Şampiyonluğu Ligi aldı ve maçlarını Cuma günü yaptığı için halk arasında Cuma 

Ligi olarak anıldı(Serarslan, 2005). 

 Cumhuriyet öncesi örgütlerinden birisi de modern olimpiyatların kurucusu Baron Pierre 

de Coubertin’in Selim Sırrı Tarcan’ı Ulusal Olimpiyat Komitesi’nin Türkiye temsilcisi olarak 

görevlendirmesi sonucunda, 1908 yılında kurulan Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti’dir. 

Cemiyetin başkanlığını Ali İhsan Tokgöz, genel sekreterliğini ise, 1909’da Uluslararası 

Olimpiyat Komitesi’nin Berlin’de yapılan toplantısında Osmanlı  Milli Olimpiyat 

Cemiyeti’nin ilk resmi temsilcisi olan Selim Sırrı Bey üstlenmiştir(Cankalp, 2005). 

 Olimpiyatlara katılma fikrinin doğuşuyla birlikte Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti’nin 

kurulması, federelik girişimlerini başlatmış ve Anadolu’dan birkaç futbol kulübünün de 

katılımıyla bu girişimler, Türk sporunda ilk federasyonların temeli olmuşlardır(Çerez, 1996). 
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 Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Dönemi (1922-1936) 

 Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı(TİCİ)’nın kurulması için Altınordu, Anadolu 

İdmanyurdu, Süleymaniye, Fenerbahçe, Hilal, Vefa, Galatasaray, Üsküdar, Beşiktaş, Haliç, 

Beylerbeyi ve Union kulüpleri, Yusuf Ziya Öniş liderliğinde, 26 Haziran 1920’de İstanbulda 

ilk toplantılarını yaparak TİCİ’nin kökünü oluşturacak birliğin temelini attılar. İki yıllık bir 

sürecin ardından 3 Ağustos 1909 tarihli Dernekler Yasası’na dayanarak, 22 Mayıs 1922 

tarihinde TİCİ kurulmuştur(Sümer, 1990). 

 İttifakın merkez örgütü; birliğin yönetiminden sorumlu ve on bir kişiden oluşan Genel 

Merkez Kurulu (Yönetim Kurulu), Bölge Spor Kurulları temsilcilerince önerilecek kişiler 

arasından Genel Kurulca seçilen yedi kişiden oluşan federasyonlar, Genel Kurul ve 

Kurucular(Hazırlık) Kurulundan oluşmaktaydı(Fişek, 1998). 

 Devlet, sporu TİCİ vasıtasıyla sevk ve idare etmeye çalışarak, ittifakı kamu yararı gözeten 

dernek statüsünde, ülkeyi yurt dışında temsil etmeye yetkili tek spor örgütü olarak kabul etmiş 

ve mali yardımda bulunmuştur.  

 Sonuç itibariyle bağımsız ve özerk idare anlayışını Türk spor yönetimine kazandıran TİCİ 

1936 yılında genel kurulunu Ankara’da toplayarak teşkilatın adını Türk Spor Kurumu’na 

çevirmiş, merkezini Ankara’ya taşımış ve kurumun doğrudan Cumhuriyet Halk Fırkası’na 

bağlanması için parti başkanlığına istirhamda bulunmayı kararlaştırmıştır. 

 Türk Spor Kurumu Dönemi (1936-1938) 

 Özerk yapıdan uzaklaşıldığı ve merkeziyetçiliğin ön plana çıktığı, politikanın ve politikacı 

sıfatlarıyla politikacıların Türk sporunda söz sahibi oldukları bu dönem, 18 Şubat 1936 

tarihinde CHP(Cumhuriyet Halk Partisi)’nin iletişim kurduğu, Nazi Almanya’sının olimpiyat 
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komitesi başkanı Carl Diem’in desteği ile CHP’nin yönetiminde olan Türk Spor Kurumu 

kurulmuştur. 

      TİCİ Nizamname-i Esasî’sinin 3. maddesinin 3. faslında, “Nizamname-i Esasî’sinde 

profesyonelliği, kumarı, işreti(içkiyi) ve siyasetle iştigali(uğraşmayı) bir madde-i 

mahsuse(özel madde) ile reddetmek…” şeklinde geçen ifadelerin Türk Spor Kurumu 

Nizamnamesi’nin 7. maddesinin “b” bendinde, “Esas Nizamnamesinde profesyonelliği, 

kumarı, içkiyi, özel bir madde ile menetmek…” şeklinde değiştirilmesi de, bu dönemde Türk 

sporunda politikacıların etkisini göstermektedir(Atabeyoğlu, 2001). 

 Sporda partizanlığın etkili olduğu bu dönemde olanlar, Mustafa Kemal gibi ileriyi görme 

kabiliyeti yüksek bir devlet adamının gözünden kaçmamış ve 29 Haziran 1938 gün ve 3530 

sayılı “Beden Terbiyesi Kanunu” ile Türk Spor Kurumu kaldırılarak yerine “Beden Terbiyesi 

Genel Müdürlüğü” kurulmuştur. Türkiye’de spor, partinin elinden alınarak devlete mâl 

edilmiştir(Atabeyoğlu, 2001). 

 Böylece spor işlerinin partiyi yıpratmakta olduğu düşüncesiyle ve sporun büyüyen, gelişen 

fonksiyonlarının mevcut teşkilatlarla yürütülemeyeceğinin anlaşılması sonucu, sporun ancak 

müesseselerin üstündeki bir makamın prestiji ile sevk ve idare edileceği görüşüyle yeni bir 

teşkilatlanmaya gidilmiştir. 

 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Dönemi (1938-1986) 

 Bu dönem; Türkiye’de sporun partinin elinden alınarak devlete mâl edildiği, sporda devlet 

görüntüsünün egemen olduğu bir dönemdir. Her ne kadar sporda devlet söz sahibi olsa da, bu 

dönem de, politikacıların spor üzerindeki etkisinin ağır bir şekilde hissedildiği bir dönem 

olmaktan kurtulamamıştır. 
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  “Genel Müdürün başkanlığında, memlekette spor bilgisi ve uzmanlığı ile tanınmış olanlar 

arasından Başbakan tarafından seçilecek beş kişi ile Kültür Bakanlığı, Milli Savunma 

Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın birer temsilcisi…” 

ifadelerinden de anlaşılacağı gibi 3530 Sayılı Yasa’nın 8. maddesinde öngörülen 

BTGM(Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü) Merkez Danışma Kurulu’nun oluşumu da 

demokratik anlayışa ters, siyasilerin etkisinde bir spor yönetimine işaret etmektedir(Sümer, 

1990). 

 Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 1942’de Milli 

Eğitim Bakanlığı’na, 1960’da tekrar Başbakanlığa bağlanmıştır. 14 Aralık 1983 tarih ve 

18251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 179 sayılı KHK(Kanun 

Hükmünde Kararname) ile Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer almıştır. 

 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nün adı, 1986 yılında 3289 sayılı yasayla Beden 

Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Son olarak 1989 yılında Devlet 

Bakanlığı’na bağlanan müdürlüğün adı “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” olmuştur. 

 Sporun ilk kez Anayasa’da yer aldığı, spor işlerinin ilk kez bakanlık düzeyinde ele 

alındığı bu dönemde beş yüzden fazla işçi çalıştıran işyerlerine spor tesisi kurma zorunluluğu 

getirilmiş, gençlerin spor kulüplerine girmesi ve boş zamanlarında beden terbiyesi 

faaliyetlerinde bulunmaları zorunlu tutulmuştur. 

 3289 Sayılı Yasa Dönemi(1986-…) 

 21 Mayıs 1986 gün ve 3289 Sayılı Yasa ile 3530  Sayılı Yasa’nın kaldırılmasıyla birlikte 

sporumuza yön veren Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü, Bakanlar Kurulu’nca 

yayımlanan 24 Ocak 1989 gün ve 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 18 Mart 
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1989’dan itibaren geçerli olmak üzere “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” adını 

almıştır(Sümer, 1990). 

 1986 sonrası dönem, özerkleşme konusunda yoğun tartışmaların olduğu bir dönemdir. 

Futboldaki gelişim ve değişim; futbolun yarattığı parasal değerlerin giderek artması ve futbola 

olan ilginin yaygınlaşması, bu spor dalının bağımsız bir yapı içerisinde yönetilmesini zorunlu 

kılmıştır.  

 17 Haziran 1992 tarihinde 3813 Sayılı Kanunla, futbol faaliyetlerini milli ve milletlerarası 

kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak ve Türkiye’yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt 

dışında temsil etmek üzere özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özerk Türkiye 

Futbol Federasyonu kurulmuş ve seçimle işbaşına gelen ilk başkanı Şenes Erzik olmuştur. 

 Futbolun özerkleşmesi ile birlikte diğer federasyonların da özerkleşebileceği görüşleri 

yaygınlık kazanmaya başlamış, ancak bunu hayata geçirebilecek bir alt yapının bulunmayışı 

bu konuda yapılacak çalışmaları zorunlu hale getirmiştir. 

 Yapılan çalışmalar ve fikir alışverişlerinin ardından nihayet özerk yapıya geçişi 

kolaylaştırıcı ve bu geçişin sürekliliğini sağlayıcı bir adım olan Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği 13 Eylül 2001 tarihli ve 24522 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 2001 yılında yürürlüğe giren Sponsorluk Yönetmeliği, 16 Haziran 2004 tarih ve 25494 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

Sponsorluk Yönetmeliği ile yürürlükten kalkmıştır. 

 Sponsorluk Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinin ardından spor federasyonlarının 

özerkleşmesi süreci hız kazanmış ve 21 Mayıs 1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor 
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Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2. ve Ek 9. maddelerine 

dayanılarak hazırlanan Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü 14 Temmuz 2004 tarih ve 

25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Parti Programlarında Spor 

 Siyasi Partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak, halk ile siyasi iktidar arasında 

aracılık yapan, parti programlarında belirttikleri ve seçim dönemlerinde söz verdikleri 

politikalarla ülkeye yön veren ve bu politikalar doğrultusunda siyasal iktidarı eleştirme ve 

denetleme görevlerini üstlenen kurumlardır. Bu yönleriyle, milletlerin geleceğini 

şekillendirmede aktif  rol alan siyasi partilerin, spor politikalarının belirlenmesinde ve 

uygulanmasında da önemli bir yere sahip oldukları açıktır. 

 Parti programları, spor politikalarının belirlenmesinde önemli bir yere sahip olmakla 

birlikte, incelendiğinde, birçok parti programında “spor, sporcu, sportif vb.” ifadelerin yer 

almaması veya çok az yer alması; partilerin çoğunluğu sağladıkları takdirde hükümeti kurarak 

yürütmenin ana unsuru oldukları da göz önüne alındığında düşündürücüdür.  

 45., 46., 47., 48., 53. ve 55. hükümetleri kuran ANAP(Anavatan Partisi)’ın 1983 yılındaki 

parti programında “spor” ifadesi yer almamaktadır. ANAP’ın DP(Demokrat Parti) ile DP 

çatısı altında birleşmesinden sonra ise DP’nin programında spora yer verildiği görülmektedir. 

49., 50., 51. ve 52. hükümetleri kuran DYP(Doğru Yol Partisi)’nin ne 1983 yılındaki parti 

programında, ne de  2012 yılı itibariyle güncel programında “spor” kelimesi yer 

almamaktadır. 54. koalisyon hükümetini kuran ve kökleri MNP(Milli Nizam Partisi)’ye 

dayanan RP(Refah Partisi)’nin 1970 yılındaki MNP parti programında “spor” kelimesi yer 

almazken, RP’nin devamı niteliğindeki SP(Saadet Partisi)’nin güncel programında, spora 

ilişkin izlenmesi düşünülen politikalar bulunmaktadır. 56. ve 57. koalisyon hükümetlerini 
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kuran DSP(Demokratik Sol Parti)’nin 1985’teki parti programında “spor” ifadesi yer 

almazken, DSP’nin güncel programında az da olsa spora yer verilmiştir. 58., 59., 60. ve 61. 

hükümetleri kuran AKP(Adalet ve Kalkınma Partisi)’nin 2001 yılındaki parti programında da 

“spor” kelimesi yer almazken, güncel parti programında, spor konusu “Gençlik ve Spor”  

başlığı altında değerlendirilmektedir.  

 Spor üzerine Siyasi Parti Programlarında ön plana çıkan konuları: 

 -Sporun yaygınlaştırılması, 

 -Seyir sporu yerine kitle sporuna ağırlık verilmesi, 

 -Profesyonel spor yerine amatör sporun teşvik edilmesi, 

 -Engelliler için spor olanaklarının yaygınlaştırılması, 

 -Spor tesislerinin yaygınlaştırılması ve spor alt yapısının geliştirilmesi, 

 -Tesislerin tam kapasiteyle değerlendirilmesi, 

 -Sporda özerkliğin hayata geçirilmesi, 

 -Yerel yönetimlerin spora katılım ve desteğinin artırılması şeklinde sıralamak 

mümkündür. 

 Birçok Siyasi Partinin geçmiş programlarında spora yer verilmezken, son dönemlerinde 

spor üzerine politikalar geliştirdikleri gözlenmektedir. Bu durum; parti programları bazında 

ele alındığında, spor adına olumlu bir gelişme olarak kabul edilebilir. 

Hükümet Programlarında Spor 

 Hükümet; yasama ve yargıyla birlikte devleti oluşturan, devletin otoritesine ve düzenine 

ilişkin kanunları uygulayan, Başbakan ve Bakanlar Kurulundan müteşekkil, yürütme gücünü 

temsil eden yetkili organ olarak tanımlanabilir(ortadogugazetesi.net). Seçimle işbaşına gelen 

partilerin kurduğu hükümetlerin partilerden farkı; vaat eden değil, devlet otoritesine ve 

düzenine ilişkin kanunları, toplumun çıkarları doğrultusunda uygulama görev ve yetkisine 
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sahip olmalarıdır. Hükümet programlarının, hükümeti oluşturan parti veya partilerin 

programlarının devamı niteliğinde olması beklenir. Ancak parti ve hükümet programları 

sportif açıdan incelendiğinde, durumun her zaman  böyle olmadığı görülmektedir.  

 1980 sonrası dönemdeki hükümet programları incelendiğinde, 47., 48., 50. ve 54. 

hükümet programlarında spora çok az yer verildiği; 51., 52. ve 56. hükümet programlarında 

ise “spor” ifadesinin  hiç kullanılmadığı dikkatleri çekmektedir.  

 Spor üzerine hükümet programlarında: 

 -Sporun yaygınlaştırılması, 

 -Kitle sporuna öncelik verilmesi, 

 -Amatör sporun teşviki, 

 -Engellilerin toplumsallaşmasında spor, 

 -Spor alt yapısı ve tesisler, 

 -Spor tesislerinin çok yönlü ve rasyonel kullanımı, 

 -Spor federasyonlarının özerkleştirilmesi, 

 -Şehir imar planlarında spor alanları, 

 -Spor hizmetlerinin Yerel Yönetimlerce, gönüllü kuruluşlar ve özel sektör işbirliğiyle 

icrası,  

 -Spor turizmi, 

 -Yetenek seçimi ve spora yönlendirme konuları ön plana çıkmaktadır. 

 Sporda özerklik ve ülke tanıtımında spor turizminin önemi bilinmektedir. Bu bağlamda 

federasyonların özerkleştirilmesinin ilk kez 55. Hükümet Programında, spor turizminde hamle 

yapılmasının da ilk defa 58. Hükümet Programında yer alması, bugünün Türkiye’sinde 

gelinen noktaya temel teşkil etmiş olmaları itibariyle önemlidir. 

Kalkınma Planlarında Spor 
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 Parti ve Hükümet Programlarının yanında Kalkınma Planları da ülkemizin 

geleceğini şekillendirmede önemli bir yere sahiptirler. Bu öneme bağlı olarak Kalkınma 

Planlarını yapmak, 1961 ve 1982 Anayasalarında Devletin görevleri arasında 

sayılmaktadır. Kalkınma Planları ilk kez, 1961 Anayasası’nı müteakiben, 1963-1967 

dönemi için hazırlanmıştır. Kalkınma Planları beşer yıllık dönemler için hazırlanmakla 

birlikte, 9. Kalkınma Planı 2007-2013 yıllarını kapsamaktadır. 

 Sporun bir ülkenin kalkınmışlığının göstergelerinden biri olduğu dikkate alındığında 

Kalkınma Planlarında “spor” olgusunun da önemli bir yere sahip olması beklenir ancak, 1. 

ve 9. Kalkınma Planlarında “spor” ifadesinin dahi yer almadığı görülmektedir. 

Türkiye’nin geleceğinin planlanması olan 1. ve 9. Kalkınma Planlarında spora yer 

verilmemesinin yanında, günümüz Türkiye’sinin gelmiş olduğu gelişmişlik düzeyi dikkate 

alındığında 9. Kalkınma Planında “spor” ifadesinin yer almaması, aklımızda soru işaretleri 

oluşturmaktadır. 

 Kalkınma planlarında sporla ilgili öne çıkan başlıkları aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür: 

 -Sporun yaygınlaştırılması, 

 -Seyir sporu yerine okul ve halk sporunun öne çıktığı kitle sporuna ağırlık verilmesi, 

 -Sporda amatörlüğün teşviki, 

 -Spor altyapısı ve tesisleri ile bunların dengeli dağılımı, 

 -Sportif saha ve tesislerin çok yönlü ve rasyonel kullanımı, 

 -Sporda Kamunun görevi; denetim, yönlendirme, teşvik ve yenilikleri takiptir, 

 -Şehir İmar Planlarında spor alanları, 

 -Spor içerikli projelerde, STK(Sivil Toplum Kuruluşu)’ların Mahalli İdareler ve 

Özel Sektörle işbirliği, 
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 -Yetenek seçimi ve spora yönlendirme, 

 -Sporcu sağlığı ve sosyal güvence, 

 -Spor dallarının dengeli gelişimi. 

 Kalkınma Planları, Kalkınma Planlarının uygulayıcısı durumundaki hükümetlerin 

programlarıyla paralel ve birbirisini tamamlayıcı özelliklere sahip olmalıdırlar. Fakat 

Hükümet Programları ve Kalkınma Planları spor eksenli olarak incelendiğinde durumun 

her zaman böyle olmadığı görülmektedir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

 Birçok ülkenin spor politikasında olduğu gibi, ülkemizin spor politikasında da sporun 

topluma yaygınlaştırılması ilk sırada yer almaktadır(Ekici, 2002). Parti ve Hükümet 

Programları ile Kalkınma Planları incelendiğinde de, bu durum açıkça görülmektedir.  

 Gönüllülerin spor politikasına yaklaşımları üzerine yapılan bir anket çalışmasında, Türk 

sporunun sorunlarına ilişkin verilen cevaplarda, en fazla yoğunluğun, sporu topluma 

yaygınlaştıracak politikalara öncelik verilememektedir seçeneğinde olduğu tespit 

edilmiştir(Ekici, 2002). Yapılan diğer bir araştırmada da, Anayasa’da sporla ilgili öngörülen 

”Devlet sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder” hükmüne ilişkin uygulamalarda istenilen 

standartlara ulaşılamadığı, sporun geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılamadığı sonucuna 

varılmıştır(Aydın, Demir, Yetim, 2007). 

 Parti ve hükümet programları ile kalkınma planları incelendiğinde ortaya çıkan sonuç ile 

farklı anket çalışmalarında katılımcıların verdikleri cevapların uyuşmuyor olması; plan ve 

programlardaki hedeflerin tutturulamamış olmasına bağlı olabilir. Bu durumda, daha gerçekçi 

ve uygulanabilir programların ve planların hazırlanması gerekmektedir. 
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 Partilerin, vaatlerini şekillendirdikleri parti programları; hükümetlerin, seçim öncesi 

vaatlerini eyleme döktükleri bir icra programı hükmünde olan hükümet programları ve 

DPT(Devlet Planlama Teşkilatı)’nin hükümetçe belirlenen amaçları gerçekleştirmek için 

hazırladığı kalkınma planları vardır. 

 Hükümeti kuran partilerin programları Hükümet Programlarından; Hükümet Programları 

da Kalkınma Planlarından bağımsız değildirler. Hükümeti kuran partilerin programları ve 

Hükümet Programları ile Kalkınma Planları birbirlerine paralel olmak zorundadırlar.  

 Planlı kalkınmaya geçilen 1963 yılından günümüze kalkınma planlarının hazırlanmasında 

belirli dönemlerde gecikmelerin olduğu ve plansız geçirilen yılların varlığı bilinmektedir. Bu 

yıllar 1977-1979, 1983-1985, 1994-1996 2005-2007 yılları arasındaki dönemlerdir.  

    ANAP’ın 1983 tarihindeki parti programında “spor”a yer verilmezken, aynı partinin 1983 

ve sonrasında kurmuş olduğu hükümetlerin programlarında “spor” yer almaktadır.  

 DYP’nin 1983, 1998, 2001 yılları ile güncel parti programında “spor” yer almamıştır. 

Hükümeti kurma görevinin DYP liderlerine verildiği 1991 ve 1993 hükümet programlarında 

“spor” geçerken, 1995’te kurulan 51. ve 52. hükümet programlarında da “spor”a hiç yer 

verilmediği görülmektedir. 

 1996 yılında 54. hükümeti kurma görevini alan RP’nin çalışmalarını MNP olarak 

sürdürdüğü 1970 yılındaki parti programında spora yer verilmezken, devamı niteliğindeki 

SP’nin 2001 yılı ve günümüz parti programlarında spor için yer ayrılmıştır. RP’nin öncülük 

ettiği hükümet programında yüzeysel de olsa spor bahsi geçmektedir. İki yıllık aradan sonra 7. 

Beş Yıllık Kalkınma Planı, spor içeriğine sahip olarak bu dönemde yayınlanmıştır. 

 1999 yılında 56. hükümeti kurmakla görevlendirilen DSP’nin 1985 tarihli parti 

programında spora dair bir çalışma yoktur. Ancak 2003 tarihli yeni programda “spor”a dair 

hedefler bulunmaktadır. DSP’nin öncülüğündeki 56. hükümet programında “spor” yer 
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almazken, yine aynı partinin öncülüğünde kurulan 57. hükümet programında sportif alanda 

hayata geçirilmesi düşünülen faaliyetler yer almaktadır. 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı yine bu 

hükümet döneminde 2001 yılında hazırlanmış ve spor alanında yapılması planlanan hedefler 

ortaya konulmuştur. 

 58., 59., 60. ve 61. Hükümetler ile bu hükümetleri kuran AKP’nin parti programlarında 

spor her dönemde  yer almaktadır. Ancak, 2007-2013 yıllarını kapsayan 9. Kalkınma 

Planı’nda “spor” ifadesi dahi yer almamaktadır. GSGM tarafından hazırlanan ve 2010-2014 

dönemini kapsayan stratejik planda ise mevcut durum ve hedefler ayrıntılarıyla ortaya 

koyulmuştur.  

 Sonuç olarak, Spor Politikaları açısından Parti ve Hükümet Programları ile Kalkınma 

Planlarında her dönem için bir uyum olduğundan söz edilemez. Parti ve Hükümet Programları 

ile Kalkınma Planlarının birbirleriyle olan ilişkisi dikkate alındığında, bu uyumsuzlukların 

giderilmesinin ve birbirini tamamlar nitelikte olmasına özen gösterilmesinin inandırıcı ve 

kalıcı çözümler açısından gerekli olduğu düşünülmektedir. 

 

KAYNAKLAR 

 Atabeyoğlu, C. (2001). Sporda devlet mi devlette spor mu (1. Baskı). İstanbul: Türkiye 

Milli Olimpiyat Komitesi Yayınları. 

 Atılbaz, F. (21.09.2011). Hükümet nedir, devlet nedir beraberce öğrenelim. 06/05/2012, 

http://www.ortadogugazetesi.net/makale.php?makale=hukumet-nedir-devlet-nedir-beraberce-

ogrenelim&id=9755. 

 Aydın, A.D., Demir, H., Yetim, A.A. (2007). Türk spor politikalarında öngörülen 

hedeflerin gerçekleşme düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma (GSGM örneği). 

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1 (2). 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 
 

16 

 

 Cankalp, M. (2005). Sporda yönetim ve organizasyon (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın 

Dağıtım. 

 Çerez, H. (1996). Türkiye Yüzme-Atlama ve Sutopu Federasyonu’nun idari ve mali 

yapısı. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 

 Ekici, S. (2002). Türkiye’de spor federasyonlarını oluşturan fahri(gönüllü) çalışanların 

spor politikalarının oluşumu ve uygulamalarına yaklaşımları. Yayınlanmamış doktora tezi, 

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 

 Fişek, K. (1998). Devlet politikası ve toplumsal yapıyla ilişkileri açısından dünyada ve 

Türkiye’de spor yönetimi. Ankara: Bağırgan Yayınevi. 

 Gök, Y., Sunay, H. (2010). Türkiye ve Fransa’da uygulanan spor yönetiminin kamu 

yönetimi açısından karşılaştırılması. Spormetre, VIII(1), 7-16. 

 O, bir centilmendi. (29 Ekim 1998). Hürriyet. 

 Serarslan, M.Z. (2005). Spor yönetimi ve örnek olay analizi. İstanbul: Morpa Kültür 

Yayınları. 

 Sümer, R. (1990). Türkiye’de spor yönetiminin tarihsel gelişimi ve sporda demokrasi (3. 

Baskı). Ankara: Güven Kitabevi. 

 Şentuna, M. (2009). Türkiye’deki gençlik ve spor ile ilgili kamu kurumları ve sivil toplum 

kuruluşlarının gençlik politikalarının değerlendirilmesi ve bir model örneği. Yayınlanmamış 

doktora tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 



          AK
                  Sayı: 38
          Uluslararas

            ISSN:1694-528X İk
           Kırgız – Türk Sosya

                                                     htt

 

 

KLASİ

ÖZ 

Buhurizade Mustafa Itri’nin

Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün
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olup, zaman zaman Buhurizade Mustafa Efendi 

isimlerindendir. 17. Yüzyılda İstanbul’da doğmuş ve

Mevlevi Ayini vardır. Hayatı boyunca beş Osmanlı

IV. Mehmet’in zamanıdır. Besteleri her zaman
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A MASTER OF TURKISH CLASSICAL MUSIC: ITRÎ 

ABSTRACT 

By the 300th anniversary of musician Buhurizade Mustafa Itri’s death, the United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) has declared 2012 the 

“International Itri Year”. His real name was Mustafa, and he was sometimes referred to as 

Buhurizade Mustafa Efendi.  

Itri was a major exponent of Turkish classical music. He was born and grown up in 

İstanbul in the 17th century. He is believed to have been a Mevlevi, and composed religious 

music for this order. He lived through the times of five Ottoman Sultans. He became well known 

during the time of Mehmet IV. His compositions always won approval of the Sultans and he was 

usually the guest of the palace to perform his compositions.  

As with most composers of his day, Itri was also a poet. He used poetic forms based on 

the classical Ottoman school of poetry (Divan), as well as those based on syllabic meters 

identified with folk music and poetry. Unfortunately most of his poetry has not survived to this 

day. It is believed that his name Itri comes from the word itir, which means pelargonium.He was 

a very prolific composer with more than a thousand works. However, only about 40 of these 

survived to this day. With this paper featuring the works of Buhurizade Mustafa Itri and his place 

in his era, his genius will be highlighted once more.  

Keywords: Itri, 17. Century, Turkish Classical Music 
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Ölümünün 300. yıldönümü nedeniyle, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 

(UNESCO) 2012 yılını "Uluslararası Itri Yılı" ilan ettiği, Buhûrizâde Mustafa Itri, Türk 

Müziğinin en önemli isimlerindendir. Hayatı hakkında maalesef çok az bilgiye sahip olsak da 

17.yy ortalarında Mevlânâkapısı’nda doğduğu, Yenikapı Mevlevîhânesine’ne 1  devam ettiği, 

burada dini musiki öğrendiği ve buraya gömüldüğü rivayet edilmektedir. Doğum ve ölüm tarihi 

kesin olarak bilinmemekte, 1630 – 1640 yılları arasında doğduğu, 1711 – 1712 yılları arasında 

öldüğü sanılmaktadır. Buhûrizâde veya Bahurizade (Şardağ:1992) lakabının ise, hoş kokan, 

yakılarak koku dağıtan madde anlamına gelen “buhur” satıcısı olan babası ya da buhurcu 

dedelerinden kendisine kaldığı rivayet edilir. 

Hayatı boyunca birçok padişah ve devlet adamından himaye görmüş olup, bunlardan en 

önemlileri IV. Mehmet (1642-1693) ve I. Selim Giray Han'dır (1634-1705). Musikisi tarihinin en 

                                                           
1
 Mevlevîhâne, tarikatına mahsus tekkelere verilen addır. 
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büyük bestekârlarından olan Itrî, aynı zamanda şair ve hattat idi. Sultan IV. Mehmed döneminde 

Enderun’dan başka Harem-i Hümayun (kadınlar bölümü)’da musiki dersleri verilmeye başlandı. 

Itri Enderun’da hocalık ve hanendelik yaptı. (Bardakçı: 2012) 

Türk Musikisinde eğitim ve öğretimin neredeyse tamamının geleneksel olarak “Meşk” 

adı verilen usta-çırak ilişkisine dayandığı bu zaman diliminde, müzik yazısının yaygın olmaması, 

kullanılmaması, kullanılmasına da hoş bakılmaması veya müzikte zayıflık kabul edilmesi 

maalesef ki Türk Musikisinde ciddi eser kayıplarına neden olmuştur. Itri’nin bini aşkın eseri 

olduğu bilindiği halde bu nedenle ne yazık ki ancak kırk kadarı günümüze ulaşabilmiştir.  

Eserlerinde güfte olarak meşhur şairlerden, Fuzuli, Nev'i, Şehri, Nabi ve bazılarında da 

kendi şiirlerini kullanmıştır. Itri'nin hocası Hafız Post (1630-1694) ile birlikte kaleme aldığı bir 

de el yazması “Güfte Defteri”2 bulunmaktadır. (Bardakçı: 2012) 

Neyzen olduğu söylentileri uzun süre cevapsız kalmış, daha sonra arşiv belgelerinden 

yola çıkılarak bu yalanlanmıştır. Itri en büyük başarıyı bestecilikte yakalamıştır. Meydana 

getirdiği eserler Klasik Türk Musikisini vücuda getirmiştir. Osmanlı döneminde Türk üslubunu 

oturtmuş, Abdülkadir Merâgi (1360? -1435) ve Dede Efendi’yle (1778-1846) birlikte, Türk 

müziğinin gelişiminde öncü isimlerden biri olmuştur.  

Türk Musıkisinin en büyük yaratıcılarından biri olan Itrî'nin din dışı yapıtlarının başında 

gelen Nevâ Kâr’ı, (Ek: 1 nota) 14. yüzyılda Şiraz’da yaşamış Acem şairi olan Hâfız Şirazi’nin 

bir gazeli üzerine bestelenmiştir. Kârlar; genellikle Peşrev denilen saz eserinden sonra icra 

edilen, güftesi çoğunlukla Fars’ça olan ve çeşitli usullerin kullanıldığı, Türk Musikisinin en 

                                                           
2 Güfte Defteri: Türk Müziğinde her hangi bir makama göre bestelenen eserlerin sözlerinin bulunduğu kaynak 

defter. Güfte mecmuaları Türk Musikisi tarihinde teorik bilgileri de içeren önemli kaynaklardan kabul edilmektedir. 
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büyük din dışı formlarındandır. Nevâ Kâr çeşitli makam ve usul geçkileri uygulanarak birbirine 

bağlanmış, ezgilerinin zenginliği yanında, kuruluşu ve titiz işçiliğiyle de özgünlük taşır. Bu 

eserin aynı zamanda, Türk Müziğinin Klasik üslubunun niteliklerini de en iyi yansıtan, en özlü 

örneklerinden biri olduğu söylenmektedir. Itri’nin en çok bilinen ve sevilen eserlerinden birisi 

de, “Tûti-i mûcize-gûyem ne desem lâf değil” sözleri ile başlayan güftesi Fars’ça ve 17. Yüzyıl 

Türk şairlerinden Nef’iye ait, hayata dair mucizeler söyleyen ve bilgeliği simgeleyen bir 

papağanın kendi dilinden aktarılarak yazılmış olan Segâh makamındaki “Yürük Semaisi”dir. 

(Ek: 2 nota ) 

Mevlevi olduğu bilinen Itri’nin, Segâh makamında bir Mevlevi Ayini bulunmaktadır. 

Itri’nin eserlerinde dindar oluşunun ve tasavvuf anlayışının izleri sade, abartısız bir üslub içinde 

kendini gösterir. Yaşadığı dönemde kaliteli müziğin zirvesine çıkmış, musiki sanatının temel 

taşlarını oturtmuştur. Eski kaynaklarda, o dönemde bile nadir görülen tarzda eser verdiği 

bilinmektedir. Osmanlı Devletinin en büyük din adamlarında biri olan Şeyhülislam Esad 

Efendi’nin (? - 1753) “Atrabül Asar”3 adlı eserinde aktardığı bilgiye göre Itri, binden fazla beste 

yapmış, saraylarda aranan bir isimdir. 

Itri, Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958), Ahmet Muhip Dranas (1909-1980) gibi Türk 

Edebiyatının değerli şairlerine de ilham kaynağı olmuştur. Yahya Kemal, “Itri” şiiriyle 

mükemmel bir değerlendirme yapmıştır. Şair, şiirinde Itri'nin bir tür yaşam öyküsünü verirken, 

Itri'nin müziğinden edindiği izlenimlere dayanarak Itri'nin bestelerine de atıflarda bulunmuştur. 

Canlılıklarından hiçbir şey kaybetmeden günümüze kadar gelen en önemli eserlerindan bazıları; 

                                                           
3
 Atrabül Asar; Şeyhülislam Esad Efendi tarafından yazılmış olan ve Klasik Türk Musikisi tarihindeki yegâne 

mûsikişinaslar tezkiresidir/biyografisidir. 
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Bayram namazı sırasında okunan “Segâh Kurban Bayramı Tekbir”i 4 , kutsal emanetlerin 

ziyaretinde okunan “Segâh Salât-ı Ümmiye”si5, “Mâye Cuma Salât-ı”, “Gece Salâ-tı”, “Segâh 

Mevlevi Ayini”, “Rast Naat’ı Itri”dir. 

Müslümanların dini bayramlarında, topluca yapılan ibadetlerinden olan Bayram namazı6 

sırasında okunan “Segâh Kurban Bayramı Tekbiri” (Ek: 3 nota). Müslüman âleminde en çok 

bilinen eseridir. Tek cümleden ibaret olan bu eser, Türk Musikisi’nin şaheseri sayılabilir. Bir tek 

cümlede duyguların ifadesi ve haşmeti bir sanatkâr tarafından daha iyi ifade edilemez.  

İslâm dünyasında bayram sabahları camilerde okunan bu muhteşem eser, Itrî’nin ve Türk 

Musikisi’nin ve dünya sanatının erişilmez bir şaheseridir denilebilir. 

“Allahû ekber, Allahû ekber, lâ ilâhe ilâllâhû vallâhû ekber, Allahû ekber ve lillâhi’l 

hâmd.”  

Günümüz Türkçesi ile: 

“Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allahtan başka ilah yoktur. O 

Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd ( övgü ) Allah’a mahsustur”. 

Itri’nin yine en çok bilinen ve sevilen ilahilerden7 olan  “ Segâh Salât-ı Ümmiye” si (Ek: 

4 nota), Ramazan aylarında Teravih8 Namazında her dört rekâtta9 bir söylenen salâvattır10. 

                                                           
4
 Tekbir, Arapça Allahu ekber şeklinde ifade edilen İslamî kavram. Allah'ın her şeyden üstün, yüce ve ulu olduğunu 

ifade eder. 
5
 Salât; Yardım ve Destek, İbadet, Vakitli Dua (Namaz), Vakitsiz Dua. 

6
 Namaz; İslam’ın Beş Şartı’ndan biri olan ibadet. 

7
 İlahi; Allah'ı övmek, O'na dua etmek ve en büyük aşkın Allah aşkı olduğunu belirtmek amacıyla    yazılmıs 

makamla okunan dini tasavvufi halk edebiyatı nazım şeklidir. Arapça kökenli bir kelimedir. 
8
 Teravih; Ramazan ayında yatsı namazıyla birlikte kılınan, yirmi rekatlık bir namazdır.  

9
 Rekat; Namazın bölümlerinden her biri. 
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“Allhümme salli alâ

sahbihi ve sellim” 

Günümüz Türkçesi ile:

“Allahım efendimiz okuma yazma bilmeyen peygamber Muhammed’e, ailesinden 

olanlara ve arkadaşlarına dua et

Günümüze ulaşabilen az sayıda eseri ile de olsa 

beğenisini kazanmış ve ilgisini çekmi

yüzünde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal 

temsili bir resmi vardır (Ek: 5 resim). Ba

Şeyhi olarak resmedilmiş olan 

(Bardakçı: 2009) 

Sonuç olarak; tarihimize ı

ışık tutmak demektir. Bize dü

artırarak geçmişten günümüze bir köprü olan

bilinmeyen yönlerini bulup çıkarmak

 

 

 

 

 

 

                                                                                
10

 Salavat; Hazreti Muhammed’i anmak, O’na selam göndermektir
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â seyyidine Muhammedinin-nebiyyi’il ümmiyyi ve al

Günümüz Türkçesi ile: 

efendimiz okuma yazma bilmeyen peygamber Muhammed’e, ailesinden 

dua et ve selam söyle”. 

abilen az sayıda eseri ile de olsa Itrî;  ustalığını göstermi

 ve ilgisini çekmiştir. Bugün kullandığımız yüz liralık banknotların bir 

yüzünde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, bir yüzünde de Itri’nin 

Ek: 5 resim). Başındaki sikkenin özelliğinden anlaş

ş olan Itri’nin, Şeyh değil sadece Mevlevi oldu

arihimize ışık tutan önemli şahsiyetleri unutturmamak 

Bize düşen görev, araştırma ve inceleme yöntemleri

ten günümüze bir köprü olan, fakat yok olmaya mahkûm görünen de

bilinmeyen yönlerini bulup çıkarmak, günümüze kazandırmaktır.  

                                                                                                                        

Salavat; Hazreti Muhammed’i anmak, O’na selam göndermektir  

7 

nebiyyi’il ümmiyyi ve alâ elihi ve 

efendimiz okuma yazma bilmeyen peygamber Muhammed’e, ailesinden 

ğını göstermiş, dünyanın 

ımız yüz liralık banknotların bir 

, bir yüzünde de Itri’nin 

inden anlaşıldığı üzere Mevlevi 

il sadece Mevlevi olduğu bilinmektedir. 

ahsiyetleri unutturmamak geleceğimize de 

tırma ve inceleme yöntemlerini ve olanaklarını 

aya mahkûm görünen değerlerimizin 
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Ekler 

Ek 1 Nota: Nevâ kâr 
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Ek 2 Nota: Segâh Yürük Şarkı 
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Ek 3 Nota: Tekbir 

 

Ek 4 Nota: Salat-ı Ümmiye 

 

 
Ek 5 Resim: 
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BENLİK SAYGISINI GELİŞTİRME PROGRAMININ İLKÖĞRETİM 8. SINIF 
ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

 
Bünyamin ATEŞ∗∗∗∗

 

Öz 
Bu araştırmanın amacı, benlik saygısını geliştirme programının ilköğretim 8. sınıf 

öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerine etkisini belirlemektir. Araştırma 2011–2012 eğitim 
öğretim yılında Erzurum Kocatepe İlköğretim Okulu’nda öğrenim görmekte olan 157 öğrenci 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak Piers-Harris 
Çocuklarda Öz-Kavram Ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu 
kullanılmıştır. Ölçekten düşük puan alan gönüllü 13 kız ve 13 erkek toplam 26 öğrenci 
rastgele deney ve kontrol gruplarına 13’erli olarak dağıtılmışlardır. Deney grubuna haftada 1 
gün 60–90 dakika süreyle 8 haftalık benlik saygısını geliştirme programı uygulanmıştır. 
Deney grubuna uygulanan program uzman görüşleri dikkate alınarak araştırmacı tarafından 
geliştirilmiştir. Kontrol grubunda ise herhangi bir işlem yapılmamıştır. Verilerin analizinde 
ilişkisiz örneklemler için t testi ve ilişkili örneklemler için tek faktörlü ANCOVA 
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda programa katılan öğrencilerin benlik saygısı düzeylerinin 
deney öncesine göre ve kontrol grubuna göre anlamlı olarak yükseldiği ayrıca bu değişimin 
cinsiyet ve sosyoekonomik düzey değişkenlerinden bağımsız olarak gerçekleştiği tespit 
edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Benlik, Benlik Saygısı, Öğrenci 
 
THE EFFECTS OF SELF-ESTEEM IMPROVEMENT PROGRAM ON THE 

SELF-ESTEEM LEVELS OF 8TH GRADE STUDENTS 
Abstract: This study aims to determine the effects of self-esteem improvement program 

on the self-esteem levels of 8th grade students.  The Study, including 157 students, took place 
in Kocatepe Secondary School in 2011–2012 education year.  During data collection process, 
Piers-Harris Children’s self-concept scale and a personal information form developed by the 
researcher have been used. Getting low points from the scale, 26 students, 13 of them being 
male and again 13 of them being female, have been distributed to casual experimental and 
control groups by 13 for each. Eight week long, 60–90 minutes session Self –Esteem 
improvement program has been applied to the experimental group once a week. The program 
applied to the experimental group has been developed by the researcher in view of the 
experts’ opinions. The control group hasn’t been applied any operation. In the analysis of 
data, for unrelated samples, t test, and for related operations single factor ANCOVA test have 
been utilized. As a result of the study, the self-esteem levels of the children who have 
attended to the program have been increased compared to earlierand control group. However, 
this increase hashappened independent of sex and socio-economic level variables. 

Keywords: Self, Self-Esteem, Student 

                                                           
∗ Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Bilim Dalı Doktora Öğrencisi, bunyaminates81@gmail.com 
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I.GİRİŞ 

Birey ilk zamanlarda kendisini diğer insanlardan ayrı bir varlık ‘ben’ olarak göremez. 

‘Ben’ ve ‘ben olmayan’ arasında bir ayrım yapamaz. Dolayısıyla yaşamın başında benlik bir 

hiçliktir. Benlik çevredeki belli insanlarla(anne, baba, arkadaş vb.) olan etkileşim sonucu 

şekillenir ve kişinin başkalarının kendisine nasıl tepkide bulunduğu ile ilgilenmesinin bir 

sonucu olarak sosyal iletişim içinde ortaya çıkar. Benliğin şekillenmesinde, gelişmesinde 

kişilerarası ilişkilerin büyük bir önemi vardır. (Bacanlı, 2004; Yavuzer, 2004; Yanbastı, 1996; 

Baymur, 1990). Birey, sosyal ortamda algılama örüntüsünü kendi özüne yansıttığı için, diğer 

bireyler, bireyin benliğinin gelişimine katkıda bulunmaktadır (Temel ve Aksoy; 2001).  

Benlik kavramını etkileyen iki temel kaynak bulunmaktadır. Bunlardan biri bireyin 

deneyimleri diğeri de bireyin benliğinin başkaları tarafından değerlendirilmesidir.  Etkili bir 

benlik ister çevreden isterse organizmadan kaynaklansın kişilerin yaşantılarını gerçekçi olarak 

algılamalarına, yaşantılara açık olmalarına izin verir ( Jones, 1982). Benlik, psikolojik 

bakımdan bireyin çevresini algılamasında, değerlendirmesinde, yapılandırmasında ve 

çevresine tepkide bulunmasında en önemli dayanaktır (Kulaksızoğlu, 1998).  

 Alanyazında benlik kavramının farklı şekillerde tanımlandığı görülmektedir. Cüceloğlu 

(1991) benliği “bireyin kendisi ile ilgili bütün düşünceler, algılamalar, saygılar ve 

değerlendirmelerin tümünün etkileşiminden doğan sonuç” olarak tanımlamıştır. Onur (2000), 

benliği “bireyin kendisini ayrı bir birey olarak tanınmasını sağlayan tüm özellikler, yaşantılar 

dizgesi; bir insanın düşünebilen, duyabilen, eylemde bulunabilen ayrı bir varlık olarak kendini 

fark etmesi” olarak tanımlar. Yavuzer (2004) ise benliği “bir bireyin kendini algılama şekli, 

kim ve ne olduğuna, kimliğine ilişkin düşüncesi” olarak tanımlar.  

Benlik, kişinin kendi hakkında neye inandığı ve ne bildiğine dayanır. Kişinin kendi 

hakkındaki yorumudur bu yorum, şu anki görüşlerinin yanı sıra gelecekle ilgili umut ve 

beklentilerini de içerir; kişinin yalnızca ne olduğuna ilişkin algılamalarını değil; aynı zamanda 

ne olması gerektiği konusundaki düşüncelerini de içerir. Benliğin bu kısmına ise ideal benlik 

adı verilir. Kişi ideal benliğe yaklaştıkça mutlu olur ( Eisenberg ve Delaney,1998; Yörükoğlu, 

1992; Özkardeş,2006).  

Benlik kavramıyla bağlantılı olarak oluşan benlik saygısını ise Coopersmith (1967),  

“bir kişinin kendini değerlendirmesi, bu değerlendirmeyi koruması, onay görmesi veya 

görmeme tutumunun bir ifadesi olarak kişinin kendi değerine yönelik inancı ve değerlendirme 
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tarzı” olarak tanımlar. Yörükoğlu (2004), benlik saygısını “kişinin kendini değerlendirmesi 

sonucunda ulaştığı benlik kavramını onaylamasından doğan beğeni durumu” olarak tanımlar. 

Benlik saygısı Adams ve Gullotta (1989) tarafından bir kendini kabul duygusu, kişinin kendi 

benliğine yönelik bir kişisel hoşlanma ve kişinin kendine yönelik özel saygısının bir biçimi 

olarak tanımlanmıştır (akt. Morganett,2005).  

Yukarıda ki tanımlamalardan hareketle kişinin kendisini, kendine ait özellikleri ile ayrı 

bir birey olarak görmesi benliğini; kendisi hakkındaki değerlendirmelerinin ise benlik 

saygısını oluşturduğu söylenebilir. 

Benlik saygısının düşük veya yüksek olması da birey üzerinde önemli etkiler yapabilir. 

Düşük benlik saygısı olan bireylerin çoğu hayattaki başarılarının büyük bir bölümünü kendi 

kontrollerinin dışındaki diğer etkenlere dayandırırlar bu nedenle kendilerine olan güvenlerini 

ve gelecekte başarılı olma şanslarını azaltırlar. Yüksek benlik saygısı olan birey, başarılarını 

büyük ölçüde kendi emeği ve becerisi olarak görür. Kendi kontrol duygusunu hisseder. 

Başarısızlığa uğradığında daha iyisini yapmak için motive olur (Yavuzer, 2004). 

Benlik saygısı ile ilgili alanyazın taramasında benlik saygısının yüksek olmasının bireyi 

olumlu yönde etkilediği ve benlik saygısının bazı değişkenlerden etkilendiği gibi bazı 

değişkenleri de etkilediği görülmüştür. Bu konuda Battle (1980), yaptığı araştırma sonucunda 

öğrencilerin benlik saygıları ile depresyon düzeyleri arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki 

bulmuştur. Howell, Bellenger ve Wilcox’un (1987), ise yüksek benlik saygısına sahip 

bireylerin stresin olumsuz etkileri ile başa çıkmada daha başarılı olduklarını tespit etmişlerdir. 

Uğurluoğlu (1996), yaptığı araştırmada öğrencilerin özsaygı düzeyleri ile atılganlık düzeyleri 

arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulmuştur. Bagley ve diğ.(2001) yaptıkları çalışmada 

olumsuz aile ortamının çocukların benlik saygısını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Bilgin (2001) ise öğrencilerin benlik saygıları ile kaygı düzeyleri arasında negatif yönlü bir 

ilişki tespit etmiştir. Yenidünya (2005),  Tatoğlu (2006) ve Çankaya (2007) yaptıkları çalışma 

sonucunda öğrencilerin benlik saygıları ile akademik başarıları arasında pozitif yönlü anlamlı 

bir ilişki bulmuşlardır. Yavuz (2007) öğrencilerin benlik saygısı puanlarının saldırganlık 

düzeylerini anlamlı düzeyde yordadığını tespit etmiştir. Özmen ve diğ.(2008) lise öğrencilerin 

benlik saygıları ile umutsuzlukları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. 

Eskin ve diğ. (2008) tarafından yapılan çalışmada ise öğrencilerde düşük özsaygı, ergenlik 

dönemi depresyonu için risk etmeni olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
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Ayrıca alanyazın taramasında Campbell ve Bowman (1993), Koç (1997) ve Arıcak 

(1999) tarafından yapılan çalışmalarda benlik saygısı geliştirme programının bireylerin benlik 

saygılarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Alınyazın taramasında ülkemizde bu alanda yapılan çalışmaların genellikle benlik 

saygısı ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi şeklinde olup benlik saygısını 

geliştirme programlarının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerine 

etkilerini incelemeye yönelik çalışmaların ise oldukça sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu 

araştırmadan elde edilen bulguların bu alandaki bilgi birikimine katkı sağlaması, benlik 

saygısını geliştirme programının ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerine 

etkisini belirlemek suretiyle bu alanda çalışacak olan bilim adamlarına veri sağlaması, 

ailelerin ve eğitimcilerin dikkatini benlik saygısı konusuna çekmek ve okul psikolojik 

danışmanlarının çalışmalarında bu faaliyetlerin etkisini fark etmeleri açısından önemli ve 

yararlı görülmektedir.  

Bu çalışmanın amacı,  uzman görüşlerinden hareketle araştırmacı tarafından geliştirilen 

benlik saygısını geliştirme programının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin benlik saygısı 

düzeylerine etkisini belirlemektir. 

 

II. YÖNTEM 

Araştırmanın Deseni 

Benlik saygısını geliştirme programının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin benlik saygısı 

düzeyleri üzerinde etkili olup olmadığını araştırmak amacıyla ön test ve son test modelli 

kontrol gruplu deneysel bir çalışmadır.  

 

Katılımcılar 

Çalışma grubunu 2011–2012 eğitim-öğretim yılında Erzurum merkez Kocatepe 

İlköğretim Okulu 8. sınıfta okuyan 157 öğrenciden gönüllü olarak belirlenen 26 öğrenci 

oluşturmuştur.  

 

Veri toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama araçları olarak Piers-Harris Çocuklarda Öz-Kavram Ölçeği 

ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Çocuklarda Öz-Kavram Ölçeği 9 ile 16 yaş grubundaki 
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öğrenciler için 1964’de Piers - Harris tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 80 betimleyici 

maddeden oluşmaktadır. Her maddeye evet ya da hayır şeklinde yanıtlar verilmektedir. Elde 

edilen öz kavramı ham puanı 0 ile 80 arasında değişir. Düşük puanlar bireyin öz kavramının 

düşük ya da olumsuz oluğuna işaret eder. Ölçek altı alt faktörden oluşmaktadır. Ülkemizde 

ölçeğin güvenirlik ve geçerlik çalışması Öner (1996) tarafından yapılmıştır. Piers- Harris’in 

geliştirmiş olduğu çocuklarda öz kavramı ölçeğinin 3.-12. sınıf öğrencileriyle 

standardizasyonu yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği, iç tutarlık ve değişmezlik (test-tekrar-test) 

teknikleriyle sınanmıştır. Spearman Brown ve Kuder Richardson 21 formülleri ile elde edilen 

iç turarlılık katsayıları .78 ile .93 arası; Pearson Momentler Çarpımı formülü ile elde edilen 

puan değişmezliği korelasyon katsayıları .71 ile .77 arası bulunmuştur. Ölçeğin ölçüt bağımlı 

geçerliği sınanırken Lippsit’in ‘Öğrenci Problem İşaretleme’ listeleri olmuştur. Ölçekle 

ölçütler arasında .68 ve .64 düzeyinde (anlamlı) korelasyonlar elde edilmiştir. Varimax 

rotasyonu ile elde edilen altı faktörün yorumlanabilir nitelikte olduğu; faktörlerin toplam puan 

değişiminin %42’sini açıkladığı görülmüştür. Katkı derecelerine göre sıralanan faktörler 

şunlardır:  Mutluluk,  kaygı,  sosyal beğenirlik ya da gözde olma, davranış,  fiziksel görünüm,  

zihinsel durum/okul durumu ( Öner,1996). Araştırmada öğrencilerin cinsiyet ve sosyo-

ekonomik düzeyleri ile ilgili bilgileri öğrenebilmek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan 

Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.  

 

İşlem  

Çalışma grubunu oluşturmak amacıyla 157 öğrenciye Piers-Harris Çocuklarda Öz-

Kavram Ölçeği uygulanmıştır. Deney ve kontrol guruplarındaki öğrencilerin homojen bir yapı 

oluşturmaları amacıyla ölçekten aldıkları puana göre sıralama yapılarak benlik saygı düzeyi 

düşük olan 26 gönüllü öğrenci belirlenerek bunlar arasından rastgele 13’er kişilik deney ve 

kontrol grupları oluşturulmuştur. Araştırma kapsamında deney grubuna belli işlemler 

uygulanmıştır. Deneysel uygulama öncesinde benlik saygısı ile ilgili uzman görüşlerine 

başvurulmuş; elde edilen bilgiler doğrultusunda grup oturumları araştırmanın amacı 

doğrultusunda planlanmıştır. Deney grubunda bulunan öğrencilerin benlik saygısı düzeylerini 

geliştirmeye yönelik sekiz oturumluk benlik saygısını geliştirme programı hazırlanmıştır. Bu 

program deney grubundaki öğrencilere haftada 60–90 dakika süreyle tek oturum olmak üzere 

sekiz hafta süreyle uygulanmıştır. Kontrol grubu üzerinde her hangi bir çalışma yapılmadan 
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normal eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmeleri sağlanmıştır. Yapılan deneysel 

çalışmada grup tartışması, bilgi ve ev ödevi verme ve hipotetik vaka teknikleri kullanılmıştır. 

Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin benlik saygısı düzeyleri ön-test ve son-test 

aşamalarında Piers-Harris Çocuklarda Öz-Kavram Ölçeği ile ölçülmüştür. Araştırmanın amacı 

doğrultusunda yapılan grup süreçleri kısaca şu şekilde işlemiştir: 1. Oturum: Programın amacı 

açıklandı. Grup kuralları oluşturuldu. 2.Oturum: Benlik, benlik saygısı kavramları üzerinde 

duruldu. 3. Oturum: Düşük veya yüksek benlik saygısının birey üzerindeki etkileri üzerinde 

duruldu. 4 Oturum: Öğrencilerin olumlu ve olumsuz yönlerini fark edebilmeleri üzerinde 

duruldu. 5. Oturum: Mükemmeliyetçi düşüncelerin birey üzerindeki etkileri üzerinde duruldu. 

6.Oturum: Öğrencilerin ulaşılabilir kişisel hedefler belirleyebilmeleri üzerinde duruldu. 7. 

Oturum: Öğrencilerin kendilerine ait olumsuz değerlendirmeleri olumluya çevirebilme 

çabaları üzerinde duruldu 8. Oturum: Grubun değerlendirilmesi ve sonlandırma yapıldı. 

 

Verilerin analizi 

Elde edilen verilerin analizinde grupların parametrik değer taşıyıp taşımadığı saçılım 

grafiği ve Shapiro- Wilks Z normallik testi ile analiz edilmiş;  deney ve kontrol gruplarının 

başlangıçta anlamlı farklılaşma gösterip göstermediklerini belirlemek için ilişkisiz 

örneklemler için t test tekniği kullanılmıştır. Deney grubunda ise yapılan çalışmanın ve 

çalışma grubuna etki etmesi muhtemel değişkenlerin etkisini belirlemek için Tek Faktörlü 

Kovaryans Analizi (OneFaktor ANCOVA),  kullanılmıştır.  

Tek Faktörlü Kovaryans Analizi (ANCOVA), bir araştırmada etkisi test edilen bir 

faktörün yada faktörlerin dışında , bağımlı değişken ile ilişkisi bulunan bir değişkenin yada 

değişkenlerin istatistiksel olarak kontrol edilmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda 

ANCOVA’nın basit ANOVA’ya göre iki temel avantajı bulunmaktadır. Bunlar; a) hata 

varyansını azaltması nedeniyle daha büyük bir istatistiksel güç sağlaması ve b) bir deneyin 

başlangıcında gruplar arası farkların olduğu durumlarda deneydeki yanlılıkta bir azalma 

sağlamasıdır. Ön test son test kontrol gruplu bir desende, araştırmacı  deneysel işlemin etkili 

olup olmadığına odaklanmışsa, en uygun istatistiksel işlem, ön testin ortak değişken olarak 

kontrol edildiği tek faktörlü ANCOVA’dır (Büyüköztürk, 2011). 
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III. BULGULAR 

 İlköğretim öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerini geliştirmeye yönelik benlik 

saygısını geliştirme programının etkisinin incelendiği bu araştırmada deney ve kontrol 

gruplarının parametrik değer taşıyıp taşımadığı saçılım grafiği ve Shapiro- Wilks Z normallik 

testi ile analiz edilmiş (p=0.62, p>.05); grupların normal dağılım gösterdiği bu suretle ilişkisiz 

ölçümler için bağımsız t testi yapılması uygun olduğu görülmüştür.  

 

Tablo 1  Deney ve Kontrol Gruplarının Program Başlamadan Önceki Durumlarına 

İlişkin t Testi Sonuçları 

Benlik Saygısı  N             X              S            Sd           t               p 
         Gruplar      Deney 13           43,30       4,19 
                           Kontrol              13          42,69       4,73          24         ,351         ,729 

 

Tablo 1 incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının benlik saygısı düzeylerini 

geliştirme programı öncesinde aralarında anlamlı bir farklılaşma olmadığı (t24= ,351 p>,729); 

grupların birbirine yakın dağılım gösterdiği anlaşılmaktadır.  

 

Tablo 2 Cinsiyet ve Sosyoekonomik Düzeyin Öğrencilerin Benlik Saygısı Düzeyleri                             

Üzerindeki Ortak Etkisine İlişkin Kovaryans (ANCOVA) Analizi sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ortalaması 

   F Anlamlılık 
Düzeyi (p) 

B.  Saygısı 4460,65 1 4460,65  
 
,903 

 
 
,421 

Cinsiyet-
Sosyoekonomi 

135,18 2 67,59 

Hata 1497,60 20 74,88 
Toplam 61182,00 26  

 

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin benlik saygısı düzeyleri üzerinde cinsiyet x 

sosyoekonomik düzey ortak etkisinin anlamsız olduğu görülmektedir (F(2,20)=.903, P>.05). 

Bu bulgu deney ve kontrol gruplarında bulunan öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri 

üzerinde cinsiyet ve sosyoekonomik düzeyin etkisinin yordanmasına ilişkin hesaplanan 

regresyon doğrularının eğilimlerinin eşit olduğunu ve öğrencilerin benlik saygısı düzeylerinde 

gözlenen değişimin cinsiyet ve sosyoekonomik düzeyden etkilenmediği tespit edilmiştir. Bu 

analizden sonrada aşağıdaki tabloda grupların benlik saygısı puanlarına ilişkin düzeltilmiş test 

puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını test edilmiştir. 
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Tablo 3 Öğrencilerin Benlik Saygısı Puanlarının Cinsiyete Göre Deney ve Kontrol 

Gruplarında Betimsel İstatistikleri  

Cinsiyet N Ortalama Düzeltilmiş ortalama 
Kız  13 46,230 46,211 
Erkek 13 49,153 49,134 

 

Tablo 3 incelendiğinde düzeltilmiş benlik saygısı ortalama puanlarına göre cinsiyet 

açısından erkeklerin kızlardan daha yüksek ortalama değerlere sahip oldukları görülmektedir. 

Düzeltilmiş ortalama puanları arasında gözlenen bu farkın anlamlı olup olmadığına ilişkin 

yapılan ANCOVA sonuçları tablo 4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4  Düzeltilmiş Benlik Saygısı Puanlarının Cinsiyete Göre ANCOVA Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ortalaması 

F P 

B. Saygısı 59138,46 1 59138,46 713,94 ,000 
Cinsiyet 55,53 1 55,53 ,670 ,421 
Hata 1988,00 24 82,83   
Toplam 61182,00 26    

 

Tablo 4 analiz edildiğinde öğrencilerin düzeltilmiş benlik saygısı ortalama puanları 

arasında anlamlı bir farkın olduğu F(1, 24)= 713,94 P<.01;  ancak cinsiyet açısından 

öğrencilerin düzeltilmiş benlik saygısı ortalama puanları arasında anlamlı bir farkın olmadığı 

F(1, 24)= ,670, P>.01 tespit edilmiştir. Bu sonuca göre öğrencilerin benlik saygısı düzeylerinde 

anlamlı bir farklılaşma olduğu ancak bu farklılaşmanın cinsiyet faktöründen etkilenmediği 

söylenebilir. 

 

 Tablo 5 Öğrencilerin Benlik Saygısı Puanlarının Sosyoekonomik Düzeye Göre Deney 

ve Kontrol Gruplarında Betimsel İstatistikleri  

Sosyoekonomik n Ortalama Düzeltilmiş ortalama 
Düşük 7 44,80 44,92 
Orta 13 47,82 48,12 
Yüksek 6 50,75 51,81 
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Tablo 5 analiz edildiğinde düzeltilmiş benlik saygısı ortalama puanlarına göre 

sosyoekonomik düzey açısından yüksek sosyoekonomik düzeye sahip olanların sırasıyla orta 

düzey ve düşük sosyoekonomik düzeyde bulunan öğrencilere göre daha yüksek ortalama 

değerlere sahip oldukları görülmektedir. Düzeltilmiş ortalama puanları arasında gözlenen bu 

farkın anlamlı olup olmadığına ilişkin yapılan ANCOVA sonuçları tablo 6’da verilmiştir. 

 

Tablo 6 Düzeltilmiş Benlik Saygısı Puanlarının Sosyoekonomik Düzeye Göre ANCOVA 

Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ortalaması 

    F    P 

B. Saygısı 40399,01 1 40399,01 473,10 ,000 
Sosyoekonomik 
Düzey 

79,51 2 39,75 ,466 ,634 

Hata 1964,02 23 36,703   
Toplam 61182,00 26    

 

Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin düzeltilmiş benlik saygısı ortalama puanları 

arasında anlamlı bir farkın olduğu F(1, 23)= 473,10 P<.01; ancak farklı sosyoekonomik düzeye 

sahip olan öğrencilerin düzeltilmiş benlik saygısı ortalama puanları arasında anlamlı bir farkın 

olmadığı F(2, 23)= ,466, P>.01. tespit edilmiştir. Bu sonuca göre öğrencilerin benlik saygısı 

düzeylerinde anlamlı bir farklılaşma olduğu ancak bu farklılaşmanın sosyoekonomik düzey 

faktöründen etkilenmediği söylenebilir.  

 

IV. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

 

Yapılan araştırmada deney ve kontrol gruplarının benlik saygısı düzeylerini geliştirme 

programı öncesinde aralarında anlamlı bir farklılaşma olmadığı, grupların birbirine yakın 

dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Araştırma sonucunda programa katılan öğrencilerin benlik 

saygısı düzeylerinin deney öncesine göre ve kontrol grubuna göre anlamlı olarak yükseldiği 

ayrıca bu değişimin cinsiyet ve sosyoekonomik düzey değişkenlerinden bağımsız olarak 

gerçekleştiği tespit edilmiştir.  

Araştırmacı tarafından yapılan alanyazın taramasında bu çalışma sonucuyla paralellik 

gösteren çalışmaların olduğu tespit edilmiştir. Bu konuda Campbell ve Bowman (1993), 

sınıfta kalan öğrencilerin benlik saygısını yükseltmek için bir program uygulamışlar ve 
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uygulanan programın öğrencilerin okula, kendilerine ve öğrenmeye karşı olumlu yönde katkı 

sağladığını gözlemlemişlerdir. Benzer bir çalışma Hodges ve Wolf (1997) tarafından da 

yapılmış;  çalışma sonucunda uygulamalara katılan öğrencilerin benlik saygısı ve akademik 

başarılarının olumlu yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. 

 Koç (1997), üniversite öğrencilerinde, düşük benlik algılamalarını yükseltmede akılcı 

duygusal terapinin etkisini araştırmış,  araştırma sonucunda akılcı duygusal terapinin, düşük 

benlik düzeylerini yükseltmede etkili ve yararlı olduğu, bu yararın iki ay sonra da artarak 

devam ettiğini belirtmiştir. Arıcak (1999), üniversiteli gençlere grupla psikolojik danışma 

yolu ile benlik saygısı ve mesleki benlik saygısının geliştirilmesi oturumları düzenlemiş; 

uygulama sonunda, deney grubunun, ön-test benlik saygısı puanları ve mesleki benlik saygısı 

puanları ile son-test benlik saygısı ve mesleki benlik saygısı puanları arasında olumlu yönde 

anlamlı bir farklılaşmanın olduğunu bulmuştur.  Aksaray (2003), yaptığı çalışmada ergenlerde 

benlik saygısı geliştirmede beceri eğitimi ve aktivite merkezli programların ergenlerin benlik 

saygısı üzerinde olumlu yönde etkili olduğu ve bu etkinin kalıcı olduğu sonucunu bulmuştur. 

Özkan (1994), Doğru ve Peker (2004), Kaya ve Saçkes (2004) tarafından yapılan çalışmalar 

sonucunda da benlik saygısı geliştirme programının öğrencilerin benlik saygısı düzeylerini 

geliştirmede etkili olduğunu bulmuşlardır.  

Yapılan alanyazın taraması ve çalışma sonuçlarından hareketle ergenlik dönemindeki 

bireyler bu dönemin getirmiş olduğu stresi kendileri hakkında oluşturacakları yüksek benlik 

saygısı ile daha başarılı atlatabilecekleri ve bu konuda benlik saygısı geliştirme 

programlarının etkili olabileceği söylenebilir. Benlik saygısı yüksek olan ergenin özgüven ve 

atılganlık düzeyinin yüksek olabileceği; böylece bulunduğu dönemin problemlerini daha 

başarılı bir şekilde çözebileceği düşünülmektedir.  

Yapılan çalışma bağlamında araştırmacı ve eğitimcilere şu önerilerde bulunulmaktadır: 

Bu çalışmaya benzer çalışmalar farklı eğitim kademesinde ki öğrenciler içinde uygulanabilir. 

Ayrıca benzer çalışmalar eğitime devam etmeyen kişilerle de yapılabilir. Okullarda görevli 

psikolojik danışandanlar da öğrencilerin benlik saygılarını artırmaya yönelik benzer 

çalışmalar yapabilirler. Eğitimciler ve aileler öğrencilerin benlik saygılarını artıracak çeşitli 

etkinliklerde bulunabilir ve onlarla kuracakları olumlu iletişimle benlik saygılarını 

yükseltmede onları destekleyebilirler.  
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E-TİCARET VE TÜRKİYE’NİN BİLGİ TOPLUMUNDAKİ YERİ 

 

Arş. Gör. Dr. Hasan Alp ÖZEL1  

Öz 
Kişisel bilgisayar kullanımının artması, bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana 

gelen gelişmeler ve bu teknolojilerin kullanımının ucuzlaması internet kullanımının hızla 
yayılmasına neden olmaktadır. İnternetin tüketiciler ve firmalara yeni olanaklar sağlaması 
ise e-ticaretin gelişip yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu çalışmanın amacı bilgi 
toplumu bağlamında Türkiye’de e-ticaret ve e-ticaretin önemli bir unsuru olan internetin 
yaygınlık düzeyinin belirlenmesidir.  

Anahtar kelimeler: E-Ticaret, İnternetin Gelişimi, E-Ticaretin Tarafları, Bilgi 
Toplumu, Yeni Ekonomi 

 

E-TRADE AND TURKEY'S PLACE İN INFORMATİON SOCİETY 

Abstract:  
Increased use of personal computers (PC), progress in the field of information and 

communication technologies (ICT) and availability of these technologies at cheaper prices 
have led to the increase in the number of internet users fast. Enabling new opportunities for 
consumers and firms also provides grounds for e-trade as well. The purpose of this study is 
to identify the level of internet use which is a significant part of e-trade and e-trade in 
Turkey in the scope of information society.  

Keywords: E-Trade, Progress of Internet, Parties of E-Trade, Information Society, 
New Economy 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde sıklıkla kullanılan küreselleşme kavramının itici güçlerinden bir tanesi 
de teknoloji alanında meydana gelen gelişmelerdir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde 
meydana gelen gelişmeler sayesinde bilgisayar kullanımı önemli ölçüde yaygınlaşmıştır. 
Bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak düzenli internet kullanımının da 
yaygınlaştığı görülmektedir. Bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması gerek 
firmalar açısından gerekse tüketiciler açısından yeni imkânları da beraberinde 
getirmektedir.  

Firmalar internet sayesinde daha düşük maliyette ve önemli ölçüde pazara giriş 
engelleriyle karşılaşmaksızın bütün dünyaya açılma imkânına kavuşurken, tüketiciler ise 
aracılara ihtiyaç duymadan daha çeşitli mal ve hizmet demetine kavuşma olanağı 

                                                           

1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF İktisat Bölümü, alpalp78@hotmail.com 
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bulmaktadır. E-ticaretin firmalar ve tüketiciler açısından bünyesinde barındırdığı önemli 
avantajlardan dolayı gerek uluslararası, gerekse ulusal alanda e-ticaretin gelişmesine 
yönelik önemli adımlar atılmaktadır. Bu çalışmanın amacı e-ticaret kavramı ve e-ticaretin 
ayrılmaz bir parçası olan internet üzerinde durulduktan sonra Türkiye’nin bilgi toplumu 
içerisindeki konumu tüketiciler ve girişimciler açısından incelenmesidir. 

 

2. E-TİCARET KAVRAMI 

Kişisel bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması, internetin bir ticaret 
platformu olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. İnternet sayesinde ürün, hizmet ve 
bilgi dağılımı anında yapılabilmektedir (Pırnar, 2005: 29). Ancak e-ticaretin kapsamı 
internet üzerinden yapılan alış-verişle sınırlı kalmamaktadır. Genel olarak e-ticaret; 
bilgisayar ağları aracılığıyla üretilen ürünlerin satılması, reklamının yapılması, satıştan 
sonra teknik destek verilmesi ve ödemelerin yapılması faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır 
(Kaya, 2002: 3). Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) göre e-ticaret; mal ve hizmetlerin üretim, 
reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağı üzerinden yapılmasıdır (Çak, 2002: 
12). E-ticaretin geniş ve dar tanımları olmasın yanında (Alp, 2010: 181) bütün tanımların 
ortak noktası ele alındığında e-ticareti; bilgi ağları aracılığıyla yapılan her türlü mal ve 
hizmet satışı olarak tanımlamak mümkündür (Mesenbourg, 2001: 4). 

E-ticaret son zamanlarda popülerlik kazanmakla birlikte e-ticaret uygulamalarının 
tarihi daha eskiye dayanmaktadır. E-ticaretin son dönemde popülerlik kazanması herkesin 
kullanımına açık olan internet teknolojisindeki hızlı gelişmelerden kaynaklanmaktadır. 
İnternetin gelişim süreci incelendiğinde, internet ortamında e-ticaretin işletmeler tarafından 
yoğun olarak 1995’den itibaren kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Bu tarihten önce 
de e-ticaret uygulamalarının varlığından bahsetmek mümkün olsa da bu tür uygulamaların 
“intranet” olarak adlandırılan şirket içi ağlar ya da “ekstranet” adı verilen ve şirketlerin 
kendi aralarında veya belirli müşterilerle ilişkide bulundukları ve üçüncü taraflara kapalı 
olan uygulamalar oldukları görülmektedir. Bu uygulamalarda genellikle Elektronik Veri 
Değişimi (EVD) teknolojisinden yararlanılmaktadır. İnternet üzerinden yapılan e-ticaret ise 
EVD’den farklı olarak, üretici, tedarikçi ve dağıtıcı gibi belirli bir grubu bir araya 
getirmekle kalmayıp, internet erişimi olan her kullanıcıya eşit fırsat sağlamaktadır (Güleş 
vd, 2003: 467).  

Şekil 1’den de görüldüğü gibi, teknolojik gelişmelerle internet kullanımı zaman 
içerisinde hem kullanıcı grubu hem de fonksiyonları bakımından önemli gelişmeler 
kaydetmiştir. 1995’den itibaren ise büyük işletmeler interneti e-ticaret platformu olarak 
sıklıkla kullanmaya başlamışlardır. 
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Şekil 1: İnternetin Gelişim Süreci 

 

Kaynak: Hasan K. Güleş, Hasan Bülbül, Ali Çelebi, “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 
İşletmelerinde Elektronik Ticaret Uygulamaları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, Sayı: 9, 2003, s. 467. 

 

Kişisel bilgisayarların kullanımının artması, internet teknolojilerinin gelişmesi ve 
ucuzlaması sonucunda yıllar itibariyle e-ticaretin kapsamında gelişmiş ve genişlemiştir. 
Şekil 2’de e-ticaretin gelişim süreci gösterilmektedir. 

 

Şekil 2: E-Ticaretin Gelişim Süreci. 

 

Kaynak: Hasan K. Güleş, Hasan Bülbül, Ali Çelebi, “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 
İşletmelerinde Elektronik Ticaret Uygulamaları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, Sayı: 9, 2003, s. 468. 
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E-ticareti, oluşumu yönünden; dolaylı e-ticaret ve doğrudan e-ticaret olarak iki 
gruba ayırmak mümkündür (Çeştepe, 2003: 50). Dolaylı e-ticarette; malların siparişi 
elektronik olarak yapılmakta fiziki teslim ise posta hizmeti veya ticari kurye aracılığıyla 
geleneksel yollarla yapılmaktadır. Doğrudan e-ticaret kavramı içerisine ise; siparişi, 
ödemesi ve teslimi dijital ortamda yapılan bilgisayar programları, eğlence ve kültürel 
içerikli görsel ve/veya işitsel mal ve hizmetler girmektedir (Arıkan, 1999: 134). 

Şekil 3’de e-ticaretin tarafları ve birbirleriyle olan etkileşimleri gösterilmektedir. 
Firmaların dağıtıcıları, tedarikçileri, bayileri ve diğer firmalarla yapmış oldukları e-ticaret, 
“B2B” olarak adlandırılmaktadır. B2B sayesinde firmalar arabuluculuk faaliyetlerine gerek 
kalmadan internet ortamında iletişime geçebilmektedir. Bu kapsamda internet üzerinden 
ürün kataloğu aranması, sipariş, faturalama ve ödeme işlemleri yürütülmektedir (Canpolat, 
2001: 12).   

 

Şekil 3: E-Ticaretin Tarafları 

 

Kaynak: Önder Canpolat, E-Ticaret ve Türkiye’deki Gelişmeler, T.C. Sanayi Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği, Sayı No: 89, 2001, s. 12. 

 

Firma-tüketici arası (B2C) e-ticaret firmanın internet üzerinden tüketiciye çeşitli 
ürünler satması veya bankacılık, borsa aracı kurumları gibi hizmetler vermesi olarak 
tanımlanmaktadır.  E-ticaretin sadece beşte birlik bir bölümü tüketici odaklı 
gerçekleşmektedir (Çak, 2002: 40). Vergilerin takibi, kamu ihalelerine elektronik ortamdan 
başvurulması gibi işlemler işletmeler ile devlet arasındaki e-ticaret  (B2G) olarak 
tanımlanmaktadır. Vatandaş devlet arasında (C2G) yapılan e–ticarette ise vatandaşların 
devlet ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi ve internet üzerinden yapılması amaçlanmaktadır. 

İnternetin yaygınlaşmasından önce kapalı ağlar üzerinden yapılan e-ticaret, 
teknolojinin gelişmesi ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte açık ağ özelliği taşıyan 
internet ortamına taşınmıştır. Tablo 1’de geleneksel e-ticaret (kapalı ağlar üzerinden 
yapılan e–ticaret) ile internet aracılığıyla yapılan e-ticaretin (açık ağlar üzerinden yapılan 
e-ticaret) karşılaştırılması yapılmaktadır. Tablo 1’den de anlaşıldığı gibi, internet üzerinden 
yapılan e-ticaret, geleneksel e-ticareti kapsamakla birlikte çok daha büyük bir kesime hitap 
etmektedir. 

Firma 

Firma 

Tüketici Devlet 
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Tablo 1: Geleneksel E–Ticaret ile İnternet Aracılığıyla Yapılan E–Ticaretin 
Karşılaştırılması. 

Geleneksel E-Ticaret İnternette Yapılan E-Ticaret 

Sadece firma – firma arası Firma – firma arası 

Firma – müşteri arası 

Firma – devlet arası 

Müşteri - devlet arası 

Sanayiye özgü kapalı gruplar Açık pazar, global ölçek 

Sınırlı sayıda katılımcı Sınırsız sayıda katılımcı 

Kapalı özel ağlar (Networkler) Açık ağlar (Networkler) 

Kim olduğu bilinen, güvenilir 
taraflar 

Bilinen ve bilinmeyen taraflar 

Networklerin güvenilir olması Güvenlik ve onaylama gereksinimi duyulması 

Pazarı bir topluluğu oluşturmakta Network bir pazarı oluşturmakta 

Kaynak: CORDIS, A European Initiative in Electronic Commerce, Comminication to 
the European Parliament, the Council, the Economic and Social Commitee and the 
Commitee of the Regions, Community research & Development Information Service 
(CORDIS) Publications Office, 1997, s.9. 

 

İnternet aracılığıyla yapılan e-ticaret işlemlerinde firmalar ihtiyaçlarını hızlı ve 
düşük maliyette karşılayabilmekte, etkin stok kontrolleri yapabilmektedir. B2B e-ticaret 
sayesinde firmalar ve tedarikçiler sınır ötesi pazarlara kolaylıkla ulaşabilmektedir (Çak, 
2002: 39). 

E-ticaret, klasik ticarete göre çeşitli avantajları barındırmaktadır. İnternet sayesinde 
ticari işlemlerin sürdürülebilmesi için gerekli bilgi ve belgeler taraflara kısa zamanda en az 
hata payı ile kırtasiye maliyeti olmaksızın ulaşmaktadır. E-ticaret, pazara girişteki engelleri 
azaltarak girişimcilere eşit fırsatlar yaratmaktadır. İnternet sayesinde alıcı ve satıcıların bir 
araya gelmesi gerekmediğinden aracı kurumlara gerek kalmamakta, aracıların yerini web 
sayfaları almaktadır. Firmalar çeşitli faaliyetlerini daha düşük maliyetlerde yapmakta ve 
üreticiler arasında rekabet artmaktadır (Sarısakal ve Aydın, 2003: 84). 

B2B e-ticarette bilgi teknolojileri ön plana çıkmaktadır. Bunun yanında hizmet 
sektörleri, insan kaynakları ve lojistik hizmet veren kuruluşlar da B2B e-ticareti yoğun 
olarak kullanmaktadır. Tablo 2’de B2B e-ticaret ile maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin 
arttırılması sonucu ortaya çıkan tahmini tasarruf oranları verilmektedir.  
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Tablo 2: E-Ticaret İle İlgili Tahmini Tasarruflar. 

Endüstri 
Tasarruf 

Oranı (%) 
Endüstri 

Tasarruf Oranı  

(%) 

Uzay, Makine 
Endüstrisi 

11 Sağlık 5 

Kimyasal Ürünler 10 Hayat Bilimleri 12-19 

Kömür Endüstrisi 2 
Metal/Makine 
Endüstrisi 

22 

İletişim 5-15 Medya ve Tanıtım 10-15 

Bilgi Teknolojileri 11-20 İşletme/Bakım/Onarım 10 

Elektronik Parçalar 29-39 Benzin ve Gaz 5-15 

Gıda Katkı Maddeleri 3-5 Kağıt Endüstrisi 10 

Orman Ürünleri 15-25 Çelik Endüstrisi 11 

Havayolu Taşımacılığı 15-20   

Kaynak: http://www.elektronikticaretrehberi.com. 

 

Tablo 2’den de anlaşılacağı gibi tasarruf oranı en yüksek endüstri %29-39 ile 
elektronik parçalar endüstrisidir. Elektronik parçalar endüstrisini %22 ile metal/makine 
endüstrisi takip ederken, kömür endüstrisi ise %2 ile son sırada yer almaktadır. Gelişen 
teknoloji ve teknik altyapı maliyetlerinin azalması ile bu endüstri dallarındaki tasarruf 
oranlarının da artması beklenmektedir. 

 

3. TÜRKİYE’DE TÜKETİCİLER AÇISINDAN İNTERNET VE E-TİCARET 
YAYGINLIK DÜZEYİ 

Bilgisayar ve iletişim maliyetlerinde meydana gelen düşüş, internet ve e-ticaretin 
tüketici ihtiyaçlarına cevap verebilme potansiyeli, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
kullanılmasının yaygınlaşmasına neden olmaktadır (Barışık ve Yirmibeşcik, 2006: 42). 
İnternet tüketici ve üreticileri bir araya getirerek ekonomik faaliyetleri elektronik ortama 
taşımaktadır (Savrul ve Kılıç, 2011: 26). Dolayısıyla bilgisayar ve internet kullanımı e-
ticaretin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Şekil 4’de Türkiye’de internet kullanımı 
gösterilmektedir. 
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Şekil 4: Seçilmiş Yıllarda İnternet Kullanımı 

 

Kaynak: DPT, Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011, DPT Yayın No: 2826, s.14. 

 

Şekil 3’deki verilerden de anlaşılacağı gibi yıllar itibariyle internet kullanımında 
hızlı bir artış görülmektedir. Şekil 5’de e-ticaretin bir başka birleşeni olan bilgisayar 
kullanımına ilişkin veriler bulunmaktadır. 

Şekil 5: Seçilmiş Yıllarda Bilgisayar Kullanımı. 

 

Kaynak: DPT, Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011, DPT Yayın No: 2826, s.18 
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Şekil 5’den de görüldüğü gibi kırsal alan bilgisayar kullanımı, kentsel alanda 
bilgisayar kullanımına göre önemli ölçüde geride kalmakta ve aradaki fark yıllar itibariyle 
artmaktadır. Kentsel alanda bilgisayar kullanımı ile kırsal alanda bilgisayar kullanımı 
arasındaki farka bezer olarak kentsel alanda internet kullanımı ve kırsal alanda internet 
kullanımı arasında da önemli bir fark bulunmaktadır. Bu durum Şekil 6’da 
gösterilmektedir. 

 

Şekil 6: Seçilmiş Yıllarda İnternet Kullanımı. 

 

Kaynak: DPT, Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011, DPT Yayın No: 2826, s.18. 

 

Şekil 6’dan da görüldüğü gibi kentsel alanda internet kullanımı kırsal alanda 
internet kullanımına göre önemli bir artış gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda gerek bilgisayar 
sahipliği, gerekse internet kullanımı alanlarında kentsel alanda önemli bir gelişme 
sağlanmışken kırsal alanda önemli bir ilerlemenin kaydedilemediği görülmektedir. 

Yaş gruplarına göre internet kullanımına bakıldığında 16-24 yaş grubu birinci 
sırada gelmektedir. Yaş grubu ilerledikçe internet kullanımının azaldığı da görülmektedir. 
Bu durum Şekil 7’de gösterilmektedir. 
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Şekil 7: Yaş Grupları İtibariyle İnternet Kullanımı, 2010. 

 

Kaynak: DPT, Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011, DPT Yayın No: 2826, s.19. 

 

Eğitim durumuyla internet kullanım alışkanlığı arasında bir paralellik 
gözlemlenmektedir. Şekil 8’deki veriler bireylerin eğitim seviyesi arttıkça internet 
kullanımının da arttığını göstermektedir. 

Şekil 8: Eğitim Seviyesi İtibariyle İnternet Kullanımı, 2010. 

 

Kaynak: DPT, Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011, DPT Yayın No: 2826, s.21. 
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Türkiye’de işgücü durumu itibarıyla internet kullanımına bakıldığında, 2010 
verilerine göre, birinci sırayı %89,5 ile öğrenciler oluşturmaktadır. İkinci sırayı %67,8 ile 
işverenler ve üçüncü sırayı %60,5 ile üçret ve maaşlı çalışanlar oluşturmaktadır. Yıllar 
itibarıyla internet kullanım alanlarına bakıldığında, 2005’de evde %27,6 internet 
kullanıldığı görülmektedir. Bu oran 2010’da %62,8’e kadar yükselmiştir. 2005’de iş 
yerinde internet kullananların oranı %43,3 iken, bu oran 2010’da %31,6’ya gerilemiştir 
(DPT, 2011: 21-24)  

 

Tablo 3: İnternet Kullanım Amaçları, 2010. 

Amaçlar Türkiye 
(%) 

Kent 
(%) 

Kır 
(%) 

E-posta gönderme/alma 72,8 73,9 66,9 

Sohbet ve forum odaları 64,2 65,0 60,4 

Haber, gazete okuma 58,8 58,8 58,9 

Mal ve hizmet hakkında bilgi arama 55,7 57,7 45,6 

Oyun, filim, vb. etkinlikler 51,2 51,1 51,5 

İnternet bankacılığı 16,8 17,8 11,3 

Kaynak: DPT, Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011, DPT Yayın No: 2826, s.27. 

 

Tablo 3’deki veriler incelendiğinde Türkiye’de internet kullanımının birinci amacı 
e-posta gönderme ve alma olarak belirlenmektedir. İkinci sırada ise sohbet ve forum 
kanallarına girmek gelmektedir. 

 

Tablo 4: İnternet üzerinden alışverişte yaşanan sorunlar, 2010. 

Alışverişte yaşanan sorunlar % 

Teslim süresinin belirtilenden fazla olması 40,2 

Web sayfasındaki teknik sorunlar 20,4 

Yanlış ya da hasarlı ürün/hizmet teslimi 16,4 

Hile, dolandırıcılık veya sahtekarlık ile karşılaşma 11,2 

Garanti süresi ve diğer yasal haklar konusunda bilgi bulma zorluğu 7,6 

Şikayet ya da tazminat zorluğu veya şikayet sonrası yanıtın yeterli olmaması 2,6 

Yüksek teslim masrafı, kredi kartı işlem ücreti gibi ek masrafların olması 1,6 

Kaynak: DPT, Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011, DPT Yayın No: 2826, s.30. 

Tablo 4’de internet üzerinden yapılan alışverişlerde yaşanan sorunlar gösterilmiştir. 
Birinci sırada teslim süresinin belirtilen zamandan fazla olması bulunurken ikinci sırada 
web sayfasındaki teknik sorunlar yer almaktadır. 
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Şekil 9’da internet üzerinden satın almama nedenleri gösterilmektedir. 2007’de 
internet üzerinden satın almama nedeni olarak ihtiyaç duymamak %75,7 olurken bu oran 
2010’da 78,6 ya yükselmiştir. 2007’de %30,7 olan güvenlik kaygısının ise 2010’da %27,2 
ye düştüğü görülmektedir. 

Şekil 9: İnternet Üzerinden Satın Almama Nedenleri. 

 

Kaynak: DPT, Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011, DPT Yayın No: 2826, s.31. 

Türkiye’de yıllar itibarıyla hem bilgisayar hem internet kullanımında önemli 
artışlar gerçekleşmiştir. Ancak bu artışlar yeterli seviyeye ulaşamamıştır. Şekil 10’da 
Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye’de düzenli internet kullanım oranları gösterilmektedir. 
Şekil 10’da da görüldüğü gibi Türkiye’de düzenli internet kullanım oranlarına bakıldığında 
yıllar itibarıyla bir artış yaşansa da AB’nin oldukça gerisinde kalınmaktadır.  
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Şekil 10: AB ve Türkiye’de Düzenli İnternet Kullanım Oranları. 

 

Kaynak: DPT, Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011, DPT Yayın No: 2826, s.47. 

 

Şekil 11’de AB ve Türkiye’de hanelerden internet erişimi gösterilmektedir. 
Türkiye’de hanelerden internet erişimi 2004’de %7,0 iken 2010’da %41,6 ya çıkmıştır. 

Şekil 11: AB ve Türkiye’de Hanelerde İnternet Erişimi 

 

Kaynak: DPT, Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011, DPT Yayın No: 2826, s.48 

Türkiye’de hanelerden internet erişimi 2004’den 2010’a önemli bir artış 
gerçekleştirmiştir. Ancak bu önemli artışa rağmen Türkiye, AB ortalamasının oldukça 
gerisinde bulunmaktadır. 
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4. TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLER AÇISINDAN İNTERNET VE E-TİCARET 
YAYGINLIK DÜZEYİ 

Türkiye’de internet kullanımının artmasıyla birlikte, girişimciler de bütün dünyada 
olduğu gibi mal ve hizmet sunumlarını web sayfalarına taşımaya başlamışlardır. İnternet, 
küçük ölçekli işletmelere de büyük ölçekli işletmelerin sahip olduğu ölçek ekonomisi 
avantajlarına kavuşma olanağı sunmaktadır (Bayraç, 2003: 51). İnternet kullanımının ve e-
ticaret uygulamalarına güvenin artması girişimcilere daha farklı iş fikirlerini hayata 
geçirmeleri konusunda cesaretlendirmektedir (Marangoz 2011: 183). Şekil 12’de 
girişimcilerin internet üzerinden sunduğu hizmetler yer almaktadır. 

 

Şekil 12: Girişimlerin İnternet Üzerinden Sunduğu Hizmetler. 

 

Kaynak: DPT, Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011, DPT Yayın No: 2826, s.60. 

 
bütünleşen e-ticaret firmalar için yeni bir ticaret platformu oluşturmaktadır 

(Çoşkun, 2004: 224). e-ticaret, hizmetlerin online olarak yapılmasına olanak sağlayarak 
hizmet maliyetlerinin önemli ölçüde azalmasına olanak sağlamaktadır. Tüm bu 
iyileştirmeler işletme performansında artış, verimlilik, müşteri memnuniyeti ve daha fazla 
kar elde etme şansı da sağlamaktadır (Çavuşoğlu 2010: 113). İnternet sayfasına sahip 
girişimcilerin %78,4’ünün ürün kataloğu ve fiyat listesi için interneti kullandığı 
görülmektedir. İnternet sitesi içeriğini kişiselleştirme imkanı ise %13 ile son sırada yer 
almaktadır.  
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Şekil 13: Sanal POST ile Yapılan E-Ticaret İşlemlerinin Tutarı. 

 

Kaynak: DPT, Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011, DPT Yayın No: 2826, s.60. 

 

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin toplam tutarı yıllar itibarıyla hızlı bir artış 
göstermiştir. 2005’de 1.388 milyon TL olan sanal POST işlemleri 2010’da 15.225 milyon 
TL’ye yükselmiştir. 

 

Şekil 14: Girişimlerin Gerçekleştirdiği Veri Alışverişinin Amaçları. 

 

Kaynak: DPT, Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011, DPT Yayın No: 2826, s.61. 

 

2009’da bilgisayar kullanan girişimlerde veri alışverişinin amacı kamu kurumlarına 
veri göndermek ve almak olarak belirlenmiştir. 2010’da ise %71,2 ile ürün bilgileri 
göndermek veya almak veri alışverişinde birinci sırada yer almıştır.   
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Şekil 15: Türkiye ve AB’de İnternet Erişimine Sahip Girişimlerin Oranı. 

 

Kaynak: DPT, Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011, DPT Yayın No: 2826, s.71. 

 

Türkiye’de 2005’de %80,4 olan internet erişimine sahip işletme oranı 2010’da 
%90,9’a kadar yükselmiştir. Bu durum girişimcilerin internete hızlı adaptasyon 
gösterdiğinin bir göstergesi olmaktadır.  

 

5. SONUÇ 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, bu teknolojilerin 
yaygınlaşmasına olanak sağlamaktadır. Başlangıçta firmaların kendi bünyesinde ve 
tedarikçileriyle kullandıkları e-ticaret, kişisel bilgisayar kullanımının artması, internet alt 
yapısının gelişmesiyle birlikte bütün internet kullanıcılarına açılmıştır. Bu sayede 
tüketiciler ve firmalar büyük bir pazarda buluşma imkanına kavuşmuştur. E-ticaretin 
bünyesinde barındırdığı avantajlardan dolayı her geçen gün e-ticaret hacminin arttığı 
görülmektedir.  

E-ticaretin önemli birleşenlerini bilgisayar ve internet oluşturmaktadır. Türkiye’de 
de gerek bilgisayar sahiplik oranı gerekse düzenli internet kullanım oranı yıllar itibarıyla 
önemli artışlar göstermektedir. Türkiye’de kentsel nüfusun bilgisayar sahipliği ile kırsal 
nüfusun bilgisayar sahipliği arasında önemli bir fark bulunmaktadır. Bu fark benzer şekilde 
kentsel nüfus ve kırsal nüfus internet bağlantı oranlarına da yansımaktadır.  

Türkiye’de internet kullanımının genç nüfus ağırlıklı olduğu ve eğitim seviyesiyle 
internet kullanımı arasında doğrusal bir bağ olduğu görülmektedir. Türkiye’de internet 
kullanım amacında birinci sırada mail göndermek ve almak yer alırken e-ticarette 
yaşanılan sorunların başında teslim süresinin belirtilenden fazla olması yer almaktadır. 
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Türkiye’de gerek düzenli internet kullanımı gerekse hanelerde internet erişimi yıllar 
itibarıyla önemli artışlar göstermişse de, mevcut durum AB ortalamasının oldukça altında 
yer almaktadır. Bu bağlamda bilgi toplumu olma hedefine yönelik hanelerden internet 
kullanımını özendirmeye yönelik politikalar geliştirilmesi önem göstermektedir. Sanal 
POST ile yapılan e-ticaret hacmi yıllar itibarıyla önemli artışlar kaydetmişse de, tüketiciler 
alışkanlıklarından dolayı geleneksel ticareti tercih etmektedir. Bu bağlamda e-ticaretin 
barındırdığı avantajların firmalara olduğu kadar, tüketicilere de tanıtılması gerekmektedir.  
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ALFRED DÖBLİN’İN “BERLİN ALEXANDER MEYDANI” VE ARAS ÖREN’İN 

“BERLİN SAVIGNY MEYDANI” ADLI ESERLERİNDE BÜYÜK KENT 
SORUNSALI 

 

 

Ahmet BAÇİK∗∗∗∗ 

Öz 

Bu makalede öncelikle büyük kent sorunsalının temelleri araştırılarak, edebi çerçevede 
nasıl ele alındığına dair genel bilgiler verilmiştir. Daha sonra bu sorunsala önemli bir örnek 
teşkil eden ve iki eserimizin ana kaynağını oluşturan Berlin şehri tarihsel, kültürel açıdan 
incelenerek bu sorunsaldan izler ve kesitler aranmıştır. Bu kesitler, bilhassa eserlerin kaleme 
alındığı yıllar temel alınarak dönemsel farklılıkları ön plana çıkarma amacı taşır. Ana 
bölümde ise Alfred Döblin’in ‘‘Berlin Alexander Meydanı’’ ve Aras Ören’in ‘‘Savigny 
Meydanı’’ adlı eserlerinde büyük kent sorunsalını anlama konusunda bizlere ışık tutacak 
öğeler, iş ve yaşam mücadelesi, yalnızlık ve tekdüze yaşam, dini ve ahlaki değerler, suç 
başlıkları altında incelenecektir. 

Anahtar kelimeler:  Büyük kent, sorunsal, Berlin, Alfred Döblin, Aras Ören. 

 

THE PROBLEMATİC OF THE BİG CİTİES İN THE PİECES “ALFRED 
DÖBLİN’S BERLİN ALEXANDER SQUARE” AND “ARAS ÖREN’ S 

BERLİN SAVİGNY SQUARE” 

Abstract 

First of all, we intend to give common information about the problematic of the big 
cities in literary perspective. Then Berlin, which is an example of this problematic and the 
main element of two pieces, is researched to find traces by analyzing in terms of history and 
culture. These traces, based on the periods in which the pieces were written, aim to show the 
periodic differences. In main section we will focus on following the traces such as work and 
surviving, loneliness and monotony, religious and moral values and crime emphazised in the 
pieces Berlin Alexander square of Alfred Döblin and Berlin Savingny square of Aras Ören.  

Keywords: Big city, problematic, Berlin, Alfred Döblin, Aras Ören. 
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 Giriş 

Günümüzde, özelliklede 21. yüzyılda birçok insanın yaşadığı mekân olarak karşımıza 

çıkan büyük kentlerin köklü bir geçmişe sahip olduğunu görmekteyiz. Bu büyük kentler, 

Avrupa’da sanayileşmenin olumlu yönlerinin yanında, sancılı bir sürecin yaşanmasına 

sebebiyet vermiştir. Çünkü taşranın önemini yitirmesiyle yüzlerce insanın yaşam koşulları alt 

üst olmuş, toplumsal ve kültürel yaşamları kentleşme süreciyle birlikte değişmiştir. Bu 

ülkelerde taşradan gelen insanlar, kentlerin etrafında sefil bir şekilde ve uygun olmayan sağlık 

şartları içinde yaşamaya başlamışlardır. “Bu şekilde kentleşme, ‘‘pislik’’ ve ‘‘çirkinlik’’ 

kavramlarına bir anlam kazandırmıştır.” (Göçer, 1975: 11) 

Büyük kent sorunsalının edebiyata yansıması, 19. yüzyıla rastlar; çünkü 19. yüzyılda 

Avrupa büyük bir ekonomik ve siyasi değişim içine girmiştir. Sürekli güçlenen burjuva1, 

Endüstri Devriminin gerçekleşmesinde büyük rol oynamış, bu da günümüze kadar sürecek 

olan bilim ve tekniğin hızlı bir şekilde gelişimini sağlamıştır. Buhar Makinesi icat edilmiş, 

fabrikalarda ve lokomotif sektöründe kullanılmaya başlanmıştır.  Seri üretime geçilerek, 

üretilen malların hızlı bir şekilde nakliyesi sağlanmıştır. Bu gelişmeler sayesinde, insanların 

yaşamlarında değişimlerin olması da kaçınılmaz hale gelmiştir. Örneğin, önceleri büyük bir 

bölümü taşrada yaşayan işçi sınıfı (Proletarya)2, ekmek ve para bulmak umuduyla köyden 

kentlere göçmüştür. Avrupa’da yeni kentler ortaya çıkmış ve bu kentlerde yaşayan insan 

sayısı her geçen gün artmıştır. “1800’lerde 100.000 nüfustan fazla olan şehir sayısı 21 iken, 

1900’lere gelindiğinde bu rakam 147’ye çıkmıştır” (Zimmermann,1996: 32). Bu kitlesel göç, 

büyük sorunları da beraberinde getirmiştir. 

İnsanların şehirleşmeyle birlikte yaşam kaliteleri artarken, alt tabaka (Unterschicht) 

insanlarının durumu, tam tersi bir eğilim içerisindedir. Çünkü alt tabaka (Unterschicht) her 

geçen gün daha fakirleşmiş ve yokluk içinde yaşamaya başlamıştır. Bilhassa 20. yüzyılda 

literatürde bu kişiler, hiç bir işe yaramayan, serseri takımı (Lumpenproletarität)3 olarak lanse 

edilmiştir. İşçilerin ücretlerinin düşmesi ve çalışma sürelerinin artması açlık ve sefaleti 

                                                           
1  Avrupa’da Aristokratlar ve işçi sınıfı arasında kalan grup, orta sınıf. 
2 Köken olarak Proletarya: proles, Latincede yeni doğumu anlatan bir sözcüktür. Proletarii:Doğurganlar olarak 
adlandırılırlar.Proletarya,üretim araçlarına sahip olmayan ve kendisi üretim aracı olarak kullanılan ve emeğiyle 
ancak günübirlik yaşamını sürdürebilen çalışan nüfusun oluşturduğu geniş toplum kesimini anlatmaktadır. 
3 Neopatrimonial State and Lumpenproletariat: The Poetics of Ideology and Revolutionary Identity In Sierra 
Leone 2010 s.23 adlı makalede Karl Max‘ a göre üretime katılmayan tam tersine illegal islerle meşgul olan grup. 
Engels ise bu terimi,  ‘social scum’ serseri sürüsü ‘dangerous classes’ tehlikeli sınıf olarak nitelemiştir. 
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beraberinde getirmiştir. Ayrıca insanlar, birçok insanın bir arada yaşadığı tekli odalarda, 

tuvaletlerin ortak kullanıldığı, hijyenin olmadığı yerlerde yaşamak zorunda kalmışlardır. 

Yaşam koşullarının bu denli kötüye gitmesi, hastalıklar ve salgından ölen insan sayısında 

artışa sebep olmuştur. 

Natüralist yazarlar, bu sorunsala paralel gelişen hızlı şehirleşmenin doğurduğu problemler, 

hastalıktan ölen fakir insanlar, aç ve sefil aileler, perişan durumdaki çocuklar, yaşlılar, hızlı ve 

ağır çalışma temposu karşısında bunalan insan gibi olumsuz görüntüleri eserlerinde 

yansıtmaya çalışmışlardır. Birçok eserde saf, temiz doğa, pis ve kalabalık büyük şehirlerle 

karşılaştırılmakta ve zıtlıklar gösterilmektedir. Yine bu dönemde edebi eserlerin yanında 

dergiler de bu probleme eğilim göstermişlerdir. Örneğin; aydın kesimin sanayileşmeye hangi 

gözle baktığını anlamak için o yıllar oldukça fazla okunan “die Gartenlaube”4 (Çardak) 

dergisine göz atmak gerekir. Bu dergiden hareketle burjuva kesiminin o yıllar görülen 

gelişmelere karşı aldığı tavrı öğrenmek ve endüstriyel - bilimsel ilerlemenin hangi boyutlara 

ulaştığını anlamak mümkündür ( Bkz. Sevim, 1991: 201). 

Almanya’da ise büyük kent sorunsalı denince, ilk akla gelen şehir Berlin’dir. Özellikle 19. 

yüzyılda Berlin şehri bilhassa natüralist eserlerin konusunu oluşturmuştur. Brauneck ve 

Müller (1987: 241), konusu, imparatorluk başkenti, Berlin’de geçen romanların 1880’li 

yılların muhalif çevrelere mensup yazarlar tarafından çok tutulduğunu vurgulamakta ve bu 

şehirde geçen hayatın konu alınmasının da, gerçek problemleri görmezden gelmek suretiyle, 

idealist sanat anlayışını gerçekleştirmeyi amaçlayan bir edebiyat şekline karşı mücadele 

anlamına geldiğini söylemektedir. Bu bakımdan iki eserimizin ortak öğelerinin basında yer 

alan Berlin şehrini birbirleriyle paralellik gösteren tarihsel, kültürel ve toplumsal açıdan ele 

almanın daha doğru olacağı düşüncesindeyiz. 

 

 

 

 

                                                           
4   Bu dergi 1853’te  Ernst Keil tarafından kurulmuş ve ilk altı ay içinde 5 binlik bir tiraja ulaşmıştır. 
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1- Bir Metropol: Berlin 

Berlin şehri, 17. yüzyılın ortasında prenslik yönetimi altında ikincil öneme sahip, küçük 

bir pazar yeridir. Bu döneme kadar Berlin5,  hâlâ Ortaçağın özelliklerini barındırmaktadır ve 

30 yıl savaşlarından çok çekmiştir.  

Berlin’in gelişmesindeki en büyük etken, hiç şüphesiz 1871 yılında bu şehrin başkent 

oluşudur. Başkent olması ile birlikte yüzyıllardır ulusal kimlikten ve bütünleşmeden yoksun 

olan Alman ırkının birleşmesinde bu şehir çok önemli bir adımın simgesi olmuştur. Çünkü 

Almanya, Berlin başkent olana dek, bilhassa Ortaçağ’da farklı değişik krallıkların ve feodal 

beylerin siyasi çekişmelerine sahne olmuştur. Bu nedenle ortak ulusal bir birlikten söz etmek 

mümkün değildir. İşte bu noktada Berlin, hiç şüphesiz Alman birliği ve bilincinin 

oluşmasında çok önemli bir role sahiptir ve bu noktada oynadığı rol hiç tartışılmazdır.  Alman 

kimliğinin ve bütünleşmesinin geç şekillendiğini gösteren önemli bir delil ise, bu halkın uzun 

zamana dek bir sembolünün olmayışıdır. Bir ulusun sembolünü yansıtan en önemli 

unsurlardan birisi bayraktır. Craig (1978: 8), Alman ulusunun 1892’ye kadar bir bayrağının 

olmadığını söyler. Bu da Alman kimliğinin ve ulus bilincinin geç şekillendiğini gösteren en 

önemli kanıtlardan biridir. Harder ve Hille (2006: 12), Berlin’in başkent olduktan sonra 

oynadığı rolü ve önemini şöyle ifade eder: 

‘‘1871 yılında sadece Prusya’nın değil, aynı zamanda yeni Alman İmparatorluğunun 
başkenti olduğunda, kısmen bir taşra yapısında olan şehir, Prusya militarizminin merkezi, 
Almanya üzerindeki Prusya hegemonyasının kalbi durumuna gelmiştir.”(Harder ve Hille 
2006:12) 

 
Berlin, her zaman günümüz modern Almanya’sının kültürel, siyasi ve toplumsal 

değişiminin ana merkezi olmuştur. Becker (1996: 1), Berlin’i “Spree nehrinin Atina’sı ve 

krizlerin şehri olarak niteler ve diğer Alman şehirlerinden farklı olarak Berlin’in, 20. yüzyıl 

boyunca Almanya’nın siyasi dönüşümleri etkilediğini, yansıttığını ve bu dönüşümlere tanıklık 

ettiğini de belirtir. 

                                                           
5 1800 yılında Berlin şehri, 25,221 askeri personeli içeren 172,122 nüfusa sahiptir. 1849’a kadar 
endüstrileşmenin etkisiyle ikinci on yılında nüfusu 412,154’e ulaşır. Bu sayı, 22 yıl sonra Berlin’in yeni Alman 
imparatorluğunun başkenti olmasıyla 825,937 sakiniyle tam iki kat artar. Berlin’in nüfusu, 1895’e kadar(25 yıl 
sonra) 1,7 milyon nüfusuyla tekrar iki katı artış gösterir. 10 yıl sonra ise nüfusu 2.040.148 kişiye ulaşmıştır. 1871 
ve 1919’ da metropol Berlin’in toplam nüfusu yüzde 402 büyüme gösterir.(Ribbe,1987:99) 
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1920’lerde ise Berlin, Weimar Cumhuriyeti zamanında altın çağını yaşamıştır. Bu 

dönem, şiddet, açlık, fakirlik, sosyal çatışmalar, kötü yaşam koşulları, işsizler, evsizler ve 

göçmenleri6 barındırmasıyla taban tabana zıtlık göstermektedir. Hartung (1999: 7-36), bu 

Berlin’i “madalyonun iki yüzü (Doppelgesicht)” olarak tanımlar. Yine çalışmamızda ele 

aldığımız yazar Alfred Döblin, “Berlin Alexander Meydanı” adlı eseriyle, bu şehrin olumsuz 

yönlerini dile getiren en önemli kişilerden biri olmuştur. Döblin’in yaşadığı dönemde, 

Berlin’in nüfusu yaklaşık 4 milyonu bulmuş ve Berlin, Avrupa’ da en çok nüfusa sahip ikinci 

şehir haline gelmiştir. 

Örneğin, eserin kahramanı Franz Biberkopf’un, Tegel cezaevinden çıktıktan hemen 

sonra 4 yıl içinde Berlin şehrinin ve Berlinlilerin yaşam tarzındaki hızlı değişimi fark eder. 

Cezaevinden çıktıktan sonra bindiği tramvaydan şehrin ürpertici durumu, eserin kahramanı 

tarafından şöyle dile getirilmektedir: 

‘‘Biraz sonra tramvayda oturuyordu. Bir sürü insanin ortasında. Haydi! Önce kendini 
dişçide sandı. Dişi köküyle çekiliyordu sanki. Ağrı dayanılmazdı. Başı çatlayacakmış 
gibiydi. Arkasına döndü. Kırmızı duvarlara son bir kez daha baktı. Tramvay hızla köseyi 
döndü. Başı arkada, öyle kaldı. Araç hareket etti. Ağaçlar, evler bu arada aktı gitti. 
Capcanlı sokaklar su yüzüne çıktı, See Caddesi, insanlar araçlara binip iniyorlar. Korkunç 
bir ses duydu: Dikkat, dikkat kalkıyor diye.’’ (B.A.M:9) 
 

Dört sene kalmış olduğu cezaevi hayatından sonra değişen Berlin yaşamı, eserin 

kahramanını ne derecede etkilediği yukarıdaki cümlelerde apaçıktır. Kahramanın gözünden 

şehirdeki hareket ve hızlı bir şekilde akan yasam okuyucuya böyle verilmiştir. Aslında 

Biberkopf için Berlin şehrinin bu olumsuz yönü, hayata tutunma noktasında zorluk 

yaşayacağının ilk belirtileridir. 

60’lı yıllarda çoğunluğu Türklerden oluşan birçok farklı insanın iş bulmak umuduyla 

ya da siyasi nedenlerden dolayı Almanya’ya göç etmesi, edebiyatta kültür alışverişinin 

sağlanması için çok önemli bir fırsat sunmuştur. Berlin, bilhassa Kreuzberg, bu işçiler ve 

göçmen yazarlar için düşüncelerinin şekillendiği, başarılı yapıtları ortaya çıkardıkları bir 

mekân olmuştur. Bu farklı kültürler arasındaki iletişim, Berlin şehrindeki toplumsal, 

psikolojik, kültürel sorunları ortaya çıkarmaya ve değişik farklı kültürlerin kendi gözlemleri 

ve yorumlarıyla, bu şehri eserlerinde yansıtmalarına imkân tanımıştır. Bu edebiyat, genel 

                                                           
6  Bu göçmenlerin çoğu doğudan, Polonya ve Rusya’dan gelmiştir.  



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

manada Göçmen Edebiyatı olarak adlandırılacaktır. Yazarımız Aras Ören de, bu edebiyatın en 

önemli temsilcilerinden birisidir. Kişisel nedenlerden ötürü Berlin’e uzanan hayat hikâyesi ve 

Berlin’in toplumsal, kültürel yapısı, yazarın eserlerinde yansıtmak istediği söylemlerinin ve 

anlatısının ana temasını oluşturur. Berlin Savigny Meydanı eseri, Berlin’de yaşayan 

göçmenlerin hayatını, bu şehirde yaşanılan zorlukları dile getirir. Örneğin, yazar Alman 

kültürüyle kendi kültürü arasındaki farkı şöyle dile getirir: 

‘‘Her şeyden önce öğrenmek zorundasın. Eğer caddeyi kırmızıda geçersen suçlu 
konumuna düşersin. Bir yasak levhasını görmezlikten gelirsen yine suçlusun. Kışın buzlu 
bir kanal kıyısında ayağın kayıp düşersen kabahatlisin. Görevi sırasında bir memurla 
yüksek sesle konuşursan kabahat senin. Otobüste birinin ayağına basıp özür dilemezsen 
yine sen hatalısın.’’ (Ören, B.S.M: 128)  

İki yazarımız için de ilham kaynağı teşkil eden  “Spree’nin Atinası ve krizlerin şehri” 

Berlin’in önemini anlatmaya çalıştık. Berlin’in kültürel, tarihsel ve edebi açıdan çok çeşitli 

nitelikler içermesi, bu şehrin yazarlarımızın eserlerinde ana temayı oluşturması, bize Berlin 

şehrini çeşitli yönleriyle ele alma fırsatı sağlamasının yanı sıra, iki eseri anlama ve 

yorumlama konusunda bize elzem fikirler verdiği kanısındayız.  

2- ‘‘Berlin Alexander Meydanı’’ Adlı Eser 

1929 yılında Alfred Döblin tarafından kaleme alınan ‘‘Berlin Alexander Meydanı’’ adli 

eser, dokuz bölümden oluşmakta olup Franz Biberkopf isimli kahramanın hayat hikâyesini 

konu alır. Franz Biberkopf  hakkında eserde geçen  şu sözler, karakterimizi tasvir etmektedir:  

‘‘Önce çimento fabrikası isçiliği, sonra mobilya hamallığı yapmış, iri- yarı, dış görünüşü 
kaba, Franz Biberkopf Berlin’e gelmişti. Babası tesviyeci olan bir kızla tanışmıştı. Sonra 
bu güzel kızdan sokak kadını yapmış ve bir kavga esnasında yaralayıp, ölümüne neden 
olmuştu. Cezaevinden çıkınca, bütün dünyaya ve de kendine, namusu ile yaşayacağına 
yemin etmişti.’’ (B.A.M: 38) 

Her şeyin ilk başta Franz’ın istediği gibi gitmesine ve namuslu kalma uğruna vermiş 

olduğu söze rağmen, Berlin’deki yaşam Franz’ın hayattan kopuşuna neden olur. İlk olarak 

Polonyalı sevgilisi Lina’nın amcası Otto Lüders tarafından ihanete uğraması, ikinci olarak da 

bilmeden karışmış olduğu kaçakçılık olayında Reinhold tarafından arabadan atılması, bunun 

sonucunda kolunu kaybetmesi, üçüncü olarak da sevgilisi Meze’nin yine Reinhold tarafından 

öldürülmesi, hayata tutunamayışının önemli delilleridir. Bakıldığında güçlü bir karaktere 

sahip olan Franz, her defasında kaybeden olmuştur ve sözünü yerine getirememiştir.   
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Döblin, dilin farklı alanlarından yararlandığı, aslında birbirleriyle doğrudan ilişkisi 

olmayan reklam afişleri, borsa raporları, gazete kupürleri, şarkılar, tekerlemeler gibi öğeleri 

eserinde o kadar ustaca harmanlayabilmiştir ki “Berlin Alexander Meydanı” 20. yüzyılın en 

önemli kent romanlarından biri sayılmıştır. Bunun yanında iç konuşma ve bilinç akışı gibi 

modern tekniklere de yer veren yazar, örneğin "Alexander Meydanı”ndaki yaşam çerçevesi 

içinde, çağımızda bireyi tehdit eden iç ve dış tehlikeleri anlatır. 

 ‘‘Loeser ve Wolf’un mozaik tabelasını aşağı indirmişler. Fakat 20 metre ileride duvarda 
duruyor. Loeser ve Wolf, Berlin- Elbing, her zevkte en iyi kalite, Brasil, Havana, 
Meksika, küçük puro, No. 8, tanesi 25 fenik, Kış Şarkısı, 25’lik kutusu 20 Fenik, No.10, 
küçük purolar, karışık, Sumatra bu fiyata en iyi mal, 100’lük kutularda 10 fenik. 50’lik 
tahta kutular, 10’luk karton kutular, dünyanın her ülkesine gönderilir, Boyero 25 
fenik…’’ (B.A.M:154) 

Eserde yazar tarafından sayısal veriler kullanılarak verilen nesnel bilgiler, eserin 

gerçekçiliğini artırdığı söylenebilir. Bunun yanında yazarın çok çarpıcı, detaylı gözlemleri ve 

Alman Edebiyatında çok başarılı bir şekilde eserde işlenen montaj tekniği, Berlin’in portresini 

gözümüzde çizmeyi başararak, geçmiş ve gelecek bir dönemde birleştirilmeye çalışılmıştır. 

3- ‘‘Berlin Savigny Meydanı’’ Adlı Eser 

‘‘Bitte nicht Polizei!’’ adlı eserde bir kanalda ölü olarak bulunan Türk‘ ün durumu ve kim 

olduğuyla ilgili gizem içeren cevaplar, bu eserde ortaya çıkarılmaya çalışılır. Kanalda ölü 

olarak bulunan kişi, Ali Itır isimli bir kişidir. Eserde şaşırtıcı bir şekilde öğrendiğimiz Ali Itır 

karakterinin yaşıyor olması ve “O” olduğunu kabullenmemesidir. Bu durum eserde şöyle dile 

getirilir:  

‘‘Ali Itır şimdi gerçekten var olmuş muydu yoksa olmamış mıydı? Benim aklımda beliren 
Ali Itır gerçi benim için gerçekti, ama diğerlerinin hayalinde canlanan Ali Itır’da aynen 
gerçekti.’’ (B.S.M: 29) 

Aynı zamanda kanalda ölü bulunan Ali Itır hikâyesi kulaktan kulağa yayılıp, 

efsaneleşir ve artık herkes onu konuşur. Hatta dillerde dolaşan bu efsanenin, bir televizyon 

filmi bile çekilir. Eserdeki gerçek kahramanımız, ölen kişiyi ve bunun Ali Itır olduğunu bir 

gazeteden öğrenir. Eserdeki kahraman, bazen Ali Itır kahramanını benimseyip, onunla 

özdeşleşirken, bazen de bu karakterden kendini soyutlamayı yeğler. Bu noktada yazar da, 

esere dâhil olup, Ali Itır karakterini ve kanalda ölü bulunan, efsaneleşen gizemli kişiyi 
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bulmaya ve araştırmaya çalışır. Yine eserin içine müdahil olan yazarla, eseri ele alan gerçek 

yazarla (Aras Ören) özdeşleşen durumlar ve iç içe geçmiş olaylar, eseri karmaşık hale getirir: 

‘‘Uzun yıllar sonra Ali Itır kafamda bir kerecik olsun yeniden yer edinmesine rağmen, 
bunu başka yollarda denemeye karar vermiştim. İçerisinde Ali Itır’ı gördüğüm adam, ben, 
bunu değişik yollarda denemeye karar verdim. İçinde Ali Itır’ı gördüğüm, anlatılan 
figürler katiyen bir benzerliği olmayan adam çoktan ayrılıp gitmiş, utanmadan genç 
kadınları iki tarafına almış ve onlarla birlikte Kant caddesindeki neon lambasında 
Savigny Meydanına doğru gözden kaybolmuştu.’’ (Ören, B.S.M:33) 

Bu karmaşıklık sadece olay örgüsünde değil, ayrıca zamansal anlatıda da karşımıza 

çıkar. Yazar, ‘geçmiş’ (Vergangenheit) ve ‘şimdiki zaman’ (Gegenwart) arasında gidip 

gelirken,  ‘şimdiki zamanı’ yakalama noktasında şüpheye düşer. Eserde yazar bu durumu 

şöyle anlatır: “Yani ben geçmişte yaşadığımı sandığım ‘şimdiki zaman’ı aslında kitaplardan 

ya da tiyatro oyunlarından mı hatırlıyorum?”(B.S.M:69)  Eserde bu ve benzeri sözler, eserin 

karmaşıklığını ve gerçek Ali Itır karakterini çözme noktasında bizi hem zorlar hem de meraka 

sevk eder. 

Eserde anlatılan bir diğer önemli husus ise, olaylar ve insanlar arasında bir ilişkinin 

olmasıdır. Ama asıl mesele bu bağlantıyı / ilişkiyi bulmak ya da çözümlemek değildir. Her 

şeyin sonda çözümlenmesi beklenirken hiçbir şey çözümlenmeyecektir; çünkü, romanda adı 

geçen figürler, ne kendilerinden ne de yaşadıklarından emindir. Eserde asıl verilmek istenen 

şeyin, yazarın bizzat kendisinin şimdiki zamanın peşinde olduğu ve bunu yakalamak istediği 

söylenebilir. 

4- Büyük Kent Sorunsalında Öne Çıkan Öğeler  

Büyük kent sorunsalının anlaşılması noktasında bizi daha iyi aydınlatacak ve bize önemli 

örnekler sunacak bu iki eser, karşılaştırmalı edebiyat kuramından faydalanılarak, birbiriyle 

olan benzerlikler ya da birbirinden farklı özellikler gösterilerek incelenmiştir.  

Karşılaştırmalı edebiyat kavramının tanımı ve işlevine bakacak olursak, Aytaç (1997: 7), 

karşılaştırmalı edebiyatı, araştırmacının “görevi, işlevi, farklı dillerde yazılmış iki eseri konu, 

düşünce ya da biçim bakımından incelemek; ortak, benzer ve farklı yanlarını tespit etmek, bu 

farklılığın nedenleri üzerine yorumlar getirmek’’ olarak tanımlar.  
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Eserlerde ön plana çıkan öğeleri inceleyerek büyük kent sorunsalı, çok yönlü bir şekilde 

ele alınmakta ve bu sorunsalın edebiyatta nasıl işlendiği eserlerden yapılacak olan alıntılarla 

daha iyi anlaşılacaktır. 

a) İş ve Yaşam Mücadelesi 

Büyük kent, insanlar için önemli fırsatlar sunmasının yanı sıra, olumsuz olguları da 

beraberinde getirir. Şüphesiz iş konusu, bu anlamda büyük kent sorunsalında en önemli 

meselelerden biri olarak başı çekmektedir. İşsizlik, ekonomik bir sorun olmasının ötesinde, 

insanların kişisel ve toplumsal yönlerini de büyük ölçüde etkilemektedir. İnsanları 

yaşamaktan çok hayatla mücadele etmeye ve türlü türlü sıkıntılara katlanmaya sevk 

etmektedir. İki eserimizde konu itibariyle değişik açılardan işlenen bu mevzu, büyük kent 

sorunsalına farklı açılardan yaklaşmamızı sağlayacak ve eserlerin yorumlanması konusunda 

bize önemli fikirler sunacaktır. Şimdi bu eserlerde öne çıkan bu öğeyi inceleyelim.  

Aras Ören 1960’lı yıllarda daha iyi bir yaşam umuduyla Türkiye’den Almanya’ya göç 

eden insanları konu edinen eserler vermiştir. Göçmenlerin Almanya’da iş bulma ve çalışma 

esnasında yaşadıkları sorunları, ‘‘Savigny Meydanı’’ adlı romanında şöyle dile getirir:  

‘‘Sabahın kör saatlerinde işçi bulma kurumlarının umutsuzluk teneffüs edilen 
koridorlarında bir iş için kuyruğa girmek ve bu durumu yüzümüze vuran burnu havada 
memurlara ki bunların hepsini bizim iyiliğimiz için yapıyorlardı, ıstırabımı şikâyet etmek 
benim yapacağım şeyler değildi. İç huzurum onların işine müsaade eden şeyler üzerine 
kuruluydu.’’ (B.S.M: 16) 

Almanya’da göçmen olarak yaşayan işsiz Türklerin hayata tutunma mücadeleleri çok 

çetin olmaktadır. Ayrıca maruz kaldıkları küçümseyici tavırlar, yaşamı onlar için bir kat daha 

zorlaştırmaktadır. Ama şuna da dikkat çekmek gerekir ki, göçmenlerin yasa dışı işlerde 

çalışması, yazar tarafından eleştirilmiş olup, işçi kurumlarının göçmen işsizlere yardımını 

“bunların hepsini bizim iyiliğimiz için yapıyorlardı” diyerek kanunsuz işlere geçit 

vermediğini belirtir.  

‘‘Berlin Alexander Meydanı’’ adlı eserde ise, kahramanların yaşadığı zorluklar çok 

farklı yönlerle okuyucuya aktarılır. Örneğin, Franz Biberkopf cezaevinden çıkıp namuslu bir 

hayat sürmek ister ve Berlin’in zorlu hayat şartlarında, para kazanmak uğruna ilk önce gazete 

satma işine girişip, daha sonra kravat ve ayakkabı bağı satarak geçimini sağlamıştır. Franz’ın 
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yaptığı bu işlerin, 1920’li yıllarda Berlin’de ekonomik şartların ne derecede çetin olduğunu 

gösterir. Bu dönemin ekonomik sıkıntıları yazar tarafından şöyle ele alınır: 

‘‘Onlar masalarında uzunca bir süredir oturuyor ve içkilerini yudumluyorlar. Kereste 
sanayi parasına güveniyor. Krupp firması emeklilerini açlığa terk etti. 15 gün içinde 
226.000 kişi artarak 1500000 işsiz…’’ (B.A.M: 95) 

Berlin’de ekonomik buhranın7 yol açtığı sorunların başında gelen işsizlik sorunu, yazar 

tarafından giderek artan işsiz yığınına örnek olarak eserde bu şekilde ele alınmıştır. Bu durum, 

işsizlerin iş bulma umutlarının ortadan kalktığını gösteren delillerden birisidir. İşsiz 

sayılarının istatistikî olarak eserde yansıtılması, Weimar Cumhuriyeti döneminin ağır 

şartlarını gözler önüne sermektedir. 

b) Yalnızlık ve Tekdüze Yaşam 

Büyük şehir denince akla, insanda olumsuz his uyandıran öğelerin başında hiç şüphesiz 

yalnızlık ve monoton yaşam kavramları gelmektedir. İnsanların gittikçe birbirinden 

uzaklaşması, kendi kabuklarına çekilmesine neden olmuş ve bu durum da pek çok psikolojik 

problemin ana kaynağını oluşturmuştur. 

‘‘Savigny Meydanı’’ adlı eserde, Ben-Anlatıcı’nın hissettiği ‘yalnızlık acısı’ şu 

sözlerle dile getirilmektedir: 

‘‘Günler kısaydı, aydınlık ve karanlık arasında gümüşsü bir sis bulutu içinde akıp 
gidiyordu. Çok erken karanlık kavuşuyordu. O zamanlar üzerime çullanan yalnızlık 
duygusundan buraya, beni masalsı lirik bir yere sürükleyen bu yere kaçmıştım.’’ (B.S.M: 
13) 

Yazar, üzerine sinen bu yalnızlık hissinden kurtulmak isteğiyle kendisini sessiz bir 

mekâna atarak huzura kavuşma amacındadır. Bu yalnızlık hissi, Ben-Anlatıcı’nın aslında 

topluma karşı hissettiği yabancılık duygusunun emaresidir. Çünkü eserin yazarı, farklı bir 

kültürden gelip yeni bir kültüre ayak uydurma konusunda çok büyük zorluklar çeker. Bu 

zorluklar, özellikle bu yapıtta eserin kahramanının kendi içine kapanmasına neden olup, bir 

türlü bu yalnızlıktan kendini kurtaramamasıdır. 

                                                           
7 Almanya’nın, Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle çıkması sonucu Fransa ve İngiltere gibi galip ülkeler 
tarafından yüklenen savaş tazminatlarını ödemek zorunda bırakılmıştır. Alman hükümeti, 1923 yılında bu ağır 
savaş tazminatını ödeyemez duruma gelir ve para basarak bütçe açığını finanse etmeye çalışır. Bu durum Alman 
toplumunun çok büyük sıkıntılarla yaşamlarını idame etmek durumunda bırakmıştır. 
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Yazar ayrıca insanin özgür “Ben”inin nasıl makineleştirildiğini ilginç bir örnekle şöyle 

verir: 

‘‘multi kültür = moda + müzik + mutfak = multi prensip + multi standart  = multi model 
= multi norm. Hurra ich bin genormt! (yaşasın ben de normlaştırıldım)” (B.S.M: 146) 

Bu sözler, insanların nasıl birbirine benzer tipler meydana getirilmeye çalışıldığının, 

monotonlaştırılıp nasıl bir makineye dönüştürüldüğünün kanıtıdır. Yazar, kendisinin de, tek 

tip insana dönüştüren bu makineleşmenin bir parçası olduğunu “ben de normlaştırıldım” 

diyerek okuyuculara yansıtmaktadır. Modern dünyanın insana sunmuş olduğu yeni trendler, 

insanın hayatını zenginleştirip çeşitlendirmekten ziyade, insanı tek düze bir çizgiye itmekte ve 

onun yaratıcılığını öldürmektedir. 

c) İletişim Sorunu 

Büyük kent sorunsalının ortaya çıkardığı bir diğer unsur ise, insanlar arasındaki iletişim 

kopukluğu ve bu kopukluğun doğurduğu düşmanlık duygusudur. Yoğunluk, güven eksikliği 

ve uzaklıktan ötürü ortaya çıkan bu durum büyük kentin karakteristik özellikleri arasında yer 

alır. İki eserde farklı nedenlerden beliren bu sorunsalın nasıl ele alındığını inceleyelim: 

Kahramanın arkadaşı ve Ali Itır’ın doktoru olan Anders’in ve bir Alman’ın Almanlara 

bakışı, bir Türk yazar tarafından aktarılır. Ona göre Almanlar soğuk, somurtkan ve kendilerini 

beğenmiş kişiliklerdir. Romanın asıl kahramanı, yabancılar için düşüncelerini ya da onların 

dışarıdan nasıl görülmek istendiklerini şöyle dile getirir:  

“İyi bir yabancı, onu yabancı görenin kopyası olan bir yabancıdır. Kötü yabancı da, onu 
yabancı görene benzemeyen yabancıdır.” (B.S.M: 122) 

Literatürde son zamanlarda sıkça rastlanan ‘yabancı’ (der Fremde) ve ‘öteki’ (der 

Andere) kavramları, yabancılaştırma ve ötekileştirme sorununu daha iyi anlamamızı 

sağlamıştır. Küreselleşen dünyada sınırların giderek önemini yitirmesi, farklı kültürdeki 

insanlara birbirini tanıma imkânı sağlamıştır. Yine de bu artan etkileşim ve iletişime rağmen, 

‘yabancı’ya duyulan nefret, onu dışlama ve aşağılama tavrı, günümüz dünyasının en önemli 

sorunlarından biri haline gelmiştir. Kendisi de bir göçmen olan yazarımız Aras Ören, 

yabancıyı, kişinin kendi bakış açısıyla değil de, bilakis yabancının, yabancının gözüyle 

değerlendirilmesi ve algılanması gerektiğini vurgulamaktadır eserinde. Çünkü, kendi bakış 
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açısıyla bir yabancıyı yorumlamak ve onun dünyasını anlamak pek de mümkün değildir. 

Ayrıca bu hususta, somut bilgiler de sunmaz. Bir yabancıyı anlamak / tanımak isteniyorsa, bu, 

ancak onun dünyasına girerek empati kurmak ve onun kültürünü, yaşayış tarzını tam 

manasıyla görmek ile mümkün olabilir. Yoksa iki kutup arasında nefret, düşmanlık ve 

önyargılar daha da büyüyebilir ve derinleşebilir. 

Franz Biberkopf, sıklıkla ziyaret ettiği barda bir gün, Almanya'ya Rusya’daki gibi bir 

devrimin gelmesini savunan Orge isimli biriyle tartışır. Bu tartışmadan sonra Franz,  Orge için 

şu sözleri sarf eder: ‘‘Öküz herif, atıp tutuyor. Sinirimi bozuyor.’’ (B.A.M:76) 

Bu sözler, iletişim eksikliğinin derin boyutunu ortaya koymakta ve bizlere Yunus 

Emre’nin o meşhur sözünü hatırlatmaktadır: ‘‘Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola 

ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz…’’ Bu deyiş, sözün kastı kadar söylenişinin de, ne denli 

önemli olduğunu vurgulamaktadır. Eserde Biberkopf’un uyarı amaçlı söylemek istediği sözün 

söyleyiş biçimi, o kadar kötü ve yıpratıcı ki, iletişim sorununun boyutunu en açık bir şekilde 

ortaya koymaktadır. 

d) Dini ve ahlaki değerler 

Din olgusu, bireyin iç dünyasına, sosyal hayatına ve katılacağı sosyal gruplara etki yapar. 

Din, her yönüyle sağlıklı bir toplum teşkil etmek üzere insanların kaynaşmasıdır. Bu sosyal 

bütünleşmede din ve dine dayalı ahlâk, önemli bir yer tutar. İki eserde sıkça göze çarpan din 

olgusunun, hangi nedenlerden ötürü bu edebi türlerde işlendiğini örneklerle ele alacağız. 

Ali Itır’ın akrabalarından İbrahim Gündoğdu’nun vardiya işçiliğiyle iş hayatına atılıp, 

daha sonra büyük bir iş adamı olması, dini bir temele şöyle dayandırılır: ‘‘Allah buyurdu ki 

çalışkan olun ve artırın’’ (B.S.M: 117).  

Dinin topluma yön veren, toplumu düzenleyen işlevine baktığımızda, topluma yönelik 

kurallar içermesi hiç de şaşırtıcı değildir. Toplumun huzur ve refahı için getirilmiş bu kurallar, 

insanların onlara sadık kalma durumunda hem toplum içindeki yaşantısına çeki düzen 

vermesine, hem de ruhsal anlamda bir haz elde etmesini sağlar. Eserde geçen “çalışkan olun 

ve artırın” sözü toplumsal mekanizmanın daha iyi çalışmasını ve bireyin hem kendine hem de 

topluma daha iyi nasıl katkıda bulunacağına yönelik bir öğüttür.  
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‘‘Alexander Meydanı’’ adlı eserde ise, özellikle 1920’li yıllarda Almanya’da birçok 

insanın dinden uzaklaşıp dünyevi işler üzerine yoğunlaşması, toplumsal ve ruhsal hayatı 

olumsuz yönde etkilemiştir. Yazar, eserinde dini olgulara başvurarak bu açığı kapatma arzusu 

içerisindedir. Eserde geçen dini hikâyelerden biri, Franz’ın üzüntüden sıyrılıp neşelenmesini 

sağlar ve şu şekilde aktarılır: 

‘‘Bir zamanlar cennette iki insan yaşardı. Adem ile Havva. Onları cennete koyan, 
hayvanları ve bitkileri, gökyüzünü ve yeryüzünü yaratmış Tanrıydı. Cennet çok güzel bir 
bahçeydi. Çiçekler ve ağaçlar yetişiyor, hayvanlar oynayıp, koşuşuyordu. Hiç kimse 
diğerini rahatsız etmiyordu. Güneş doğuyor, batıyordu. Ay da her gün yeniden 
doğuyordu. Cennette günler hep mutluluk doluydu.’’ (B.A.M:41) 

Kitabin ikinci bölümünde Franz’ın bir iş bulduğu ve hayatını arzu ettiği yönde idame 

ettirmeye çalıştığı anlatılır. Kendini kötü hissettiği anlarda, eserde geçen figürler tarafından 

anlatılan dini hikâyeler, Franz’ın hayata bağlanması noktasında önemli bir işlev görür. Eserde 

karşımıza çıkan böyle bir dini anekdotun verilmesi, dönem insanlarının çektikleri acıları, 

psikolojik travmaları, dinle aşabileceklerinin kanıtı olarak bilinçli bir şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Sanayi devrimiyle makineleşen bir dünyada birey, somut düşüncelerin ve 

paranın peşinden kendini sürüklemiş, bu da hayatın monotonlaşmasına, insanların yalnızlığa 

itilmesine, en önemlisi de ruhsal bunalımlara sürüklenmesine neden olmuştur. Yazar, bu dini 

olguları eserinde işleyerek, dinden uzaklaşan insanların yine din vasıtasıyla ruhsal arınma ve 

doyuma ulaşabileceğini savunmaktadır.  

e) Suç 

Bugün kentler, giderek büyüyen ve çeşitlenen suçların en yaygın olarak işlendiği 

merkezler olma durumuna gelmiştir. Kuşkusuz bu gelişimin ‘kentsel’ kökenli nedenleri 

yanında, toplumsal arka planları da bulunmaktadır. İşsizlik ve yoksulluğun artması, kentlerde 

suç oranının büyümesinde önemli bir paya sahiptir. İki eserde de farklı yönlerle ele alınan 

‘suç’ öğesinin arka planında yatan nedenleri ele alacağız. 

Ali Itır ve arkadaşları sık sık gittikleri Paris Bar’da aniden içeriye giren bir kişinin şu 

çağrısını duyar: 

‘‘Bir adam telaşlı bir şekilde içeriye daldı. Afallamışçasına etrafına ve bardaki insanlara 
bakindi. Yardım edin, Yardım! Mercedes’imi mahvediyorlar. Telefon nerede? Polis 
çağırmak istiyorum diye bağırdı.’’ (B.S.M: 168) 
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Göçmenler, yabancı bir ülkede yaşamış oldukları güvenlik sorunu nedeniyle, 

çoğunlukla kendilerini korku içinde hissetmişlerdir. Bu his, onlara, kendilerini toplumun bir 

parçası olarak görmek yerine, toplumdan dışlanmışlık hissi verir. Bakıldığında, Türkiye’den 

Almanya’ya göç eden göçmenlerin hayallerini süsleyen en büyük tutku, bir Mercedes arabaya 

sahip olmaktır. Bunun için onlar, varını yoğunu esirgemeden çalışmışlardır. Ama göçmenlere 

beslenen nefret ve düşmanlıktan ötürü bu kazanımları yok olmuştur. Bazen de cinayetlere 

kurban gitmişlerdir. Yerel halk, göçmenlerin gözünü korkutarak onları Almanya’yı terk etmek 

zorunda bıraktırmıştır. Büyük şehirde bilinmeyen nedenlerden ötürü işlenen cinayetler, bir 

sırra kadem basar. Güvenlik sorunun en fazla yaşandığı bu yerlerde, insanların birbirlerine 

karşı güvenleri de o derecede sarsılmıştır. Bu durum, belki de büyük kentlerdeki iletişim 

sorunun ortaya çıkmasında başlıca sebeplerden biridir. Göçmenler, kimi zaman da ırkçı 

sebeplerden ötürü cinayete kurban gitmişlerdir. Hoşgörünün her geçen gün azalması, 

göçmenlerle Almanlar arasında nefretin ve düşmanlığın artması, göçmenlere karşı bu tip ırkçı 

saldırıların olmasının önüne geçememiştir. 

‘‘Berlin Alexander Meydanı’’ adlı eserde, dönemin ekonomik zorluklarını ortaya 

koyan bir başka durum ise, insanların paraya duyduğu aşırı ihtiyaçtan dolayı bu uğurda her 

şeyi göze almasıdır: 

‘‘Kızmayın bu insanlara. Başkalarına, serseri olanlara öfkelenin. Elli mark için tramvayda 
kızcağızın birine saldırıp, döve döve öldürmeyi bile göze alanlara kızmalısınız. Bunu ben 
de yapabilirim. Ne dediniz? Elli mark nedir, haberiniz var mı? Yok sanırım. Bizim gibiler 
için elli mark çok paradır. Elli markin ne olduğunu bildiğiniz an sizinle konuşmaya 
devam ederim.’’ (B.A.M: 56) 

‘‘Berlin Alexander Meydanı’’ adlı romanda, 1927–1929 yılları arasında geçen 

tarihlerde, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, Berlin kentinde de 1929 ekonomik krizinin 

etkili olduğu dile getirilir. Bu ekonomik kriz, her geçen gün paranın değer kaybettiği ve 

paraya duyulan bu gereksinimin ise fazlalaştığı bir dönemde, insanların çok az miktar için bile 

başkalarını öldürmeyi göze almasına neden olur. Ayrıca insanlar arasındaki ekonomik 

uçurumu açığa vuran bu sözler, kimileri için değersiz görünen 50 Markın kimileri için de 

büyük bir meblağ olarak görülmesi, paranın adaletsiz dağılımını gözler önüne sermektedir. 
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Sonuç 

Alfred Döblin’in ‘‘Berlin Alexander Meydanı’’ ve Aras Ören’in ‘‘Berlin Savigny 

Meydanı’’ isimli eserlerinde irdelenen büyük kent sorunsalında, varılan sonuçlar ana 

hatlarıyla şöyle özetlenebilir: 

Sanayi Devrimi ile birlikte taşradan kentlere kitlesel göç hareketi büyük kent 

sorunsalının dayanak noktasıdır. Bu göç hareketiyle birlikte, insanların toplumsal ve kültürel 

yapısının hızlı bir şekilde değişimi, bu sorunun daha da derinleşmesine sebep olmuştur. 

Derinleşen bu problemin insan yaşamına hediyeleri(!) yoksulluk, açlık, konut yetersizliği, 

çıkar kavgası, güvensizlik, salgın hastalıklar, ser sefil çocuk ve yaşlılar, ağır çalışma şartları 

karşısında bunalan insanlar olmuştur. Ayrıca burjuva sınıfının her geçen gün güç kazanması 

ve paraya duyulan hırsın günbegün büyümesi, işçi sınıfının (proleterya) ezilmesine sebep 

olmuştur.  

İki edebi eserin de ana kaynağını oluşturan Berlin (Spree nehrinin Atinası) şehrinin, 

tarihsel süreçle birlikte toplumsal ve kültürel yapısı bu çalışmanın konu dağarcığı arasında bir 

yer edinmiş ve sanayileşmenin Berlin üzerine etkileri araştırılmaya çalışılmıştır. Alman 

birliğinin şekillenmesi konusunda çok önemli bir işleve sahip olan bu kent, aynı zamanda 

zıtlıkları içerisinde barındırmasından ötürü, madalyonun iki yüzü olarak nitelendirilebilir. 

Alfred Döblin’in 1920’li yılların Berlin’ini yansıttığı ‘‘Alexander Meydanı’’ ve Aras 

Ören’in 1980’li yılların Berlin’ini anlattığı ‘‘Savigny Meydanı’’ adlı eserler arasındaki 

dönemsel farklılıklar ortaya konulmuş ve sonuç olarak büyük kent sorunsalını anlamada 

önemli tespitlere varmamızı sağlamıştır. İki eserden yola çıkılarak varılan bu tespitler, 

yalnızlık, tek düze yaşam, iş ve yaşam mücadelesi, iletişim sorunu, dini ve ahlaki değerler ile 

suç öğeleridir. 
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COMPARISON OF THE MUSIC THEORY-COMPOSITION AND INDIVIDUAL 

PERFORMANCE COURSES ACHIEVEMENTS OF THE STUDENTS GRADUATED 

FROM THE MUSIC EDUCATION PROGRAMME 

Abstract 

 

Today, the responsibility for music teacher training is carried out by the Music 

Education Programs of the Fine Arts Education Departments at Faculties of Education. In the 

music teacher training process that comprises of 8 mid-terms, 2006 Music Teacher Education 

Undergraduate Cirriculum is implemented. In the programme, the courses belonging to the 

field of music can be classified in terms of the Collective Performance, Individual 

Performance, Music Pedagogy, Music Theory-Composition, Music Culture and Traditional 

Turkish Music sub-fields. The purpose of this study is to compare the achievements in Music 

Theory-Composition and Individual Performance courses of the students who have graduated 

from the Music Education Programme. The research is designed in the relational analysis 

model in order to detect the correlation of the achievements in the Music Theory-Composition 

and Individual Performance courses of the students. The study group consists of 64 people 

(42 female and 22 male) who have graduated from the Programme of Music Education, 

Department of Fine Arts Education, Necatibey Faculty of Education, Balıkesir University in 

2010, 2011 and 2012. As the data aren’t normally distributed, Spearman Correlation Analysis 

has been used and 0.05 level of significance has been chosen for the statistical significance. 

According to the findings of the research, it has been concluded that while the students have 

been able to make an association between some of the Music Theory-Composition and 

Individual Performance courses, they haven’t been able to make such a connection between 

some of the courses mentioned above. 

Key Words: Music Education, Music Theory-Composition, Individual Performance 

 

GİRİŞ 

Günümüzde müzik öğretmeni yetiştirme görevi, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümlerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dalları tarafından gerçekleştirilmektedir. 8 

yarıyılı kapsayan müzik öğretmeni yetiştirme sürecinde, 2006 müzik öğretmenliği lisans 

programı uygulanmaktadır. 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerliğini koruyan 
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müzik öğretmenliği lisans programı, bünyesinde toplam 201 saatlik 86 farklı dersi 

barındırmaktadır. Berki ve Karakelle (2009)’ye göre programdaki dersler, Müzik, Pedagoji, 

Ortak Zorunlu Dersler ve Diğer Dersler olmak üzere dört ana grupta toplanmaktadır. Müzik 

alanına ait dersler, Toplu Performans, Bireysel Performans, Müzik Pedagojisi, Müzik Teorisi-

Kompozisyon, Müzik Kültürü ve Geleneksel Türk Müzikleri alt alanlarına göre 

sınıflandırılabilmektedir (Gençel Ataman ve Okay, 2011).  

Gençel Ataman ve Okay (2011)’a göre, Müzik Teorisi-Kompozisyon alt alanı; 

Müziksel İşitme Okuma Yazma, Armoni Kontrpuan Eşlik, Müzik Biçimleri, Eğitim Müziği 

Besteleme ve Türk Müziği Çokseslendirme derslerini, Bireysel Performans alt alanı ise; 

Piyano, Bireysel Çalgı, Bireysel Ses, Eşlik Çalma, Okul Çalgıları ve Elektronik Org derslerini 

kapsamaktadır. Bu iki alt alan, içerik ve kazanımları açısından birbirleriyle sürekli bir 

etkileşime sahiptir.  

Eroğlu (2010)’na göre, birçok müzik eğitimcisi ve icracı, çalgı performansını 

geliştirmede en önemli stratejilerden birisi olarak müzik teorisinin çalgı çalışmaya 

uygulanmasını önermektedir. Barış ve Karkın (2003), Müziksel İşitme Okuma Yazma 

derslerinde kazanılan bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkların özellikle bireysel performans alt 

alanını oluşturan çalgı eğitiminde kullanılması gerektiğini ifade etmektedir. Diğer yandan, 

müzik öğretmeninin mesleğinde piyanodan etkili bir şekilde yararlanması “Armoni” 

konusunda da yeterince bilgiye sahip olmasını gerektirmektedir. Ayrıca, “bir şarkıya eşlik 

çalışmaları; müziksel işitme yeteneği, müzikal çözümleme, armoni-kontrpuan, eşlik yazımı 

bilgilerine ve bu amaçla yazılmış uygun örneklerin yeterince incelenip tüketilmesi ile 

yakından ilişkilidir” (Bilgin, 2006). 

Bu araştırmanın amacı, müzik eğitimi anabilim dalı mezunlarının müzik teorisi-

kompozisyon ve bireysel performans ders başarılarının karşılaştırılmasına yöneliktir. 

Araştırma, müzik öğretmenliği lisans programının Müzik Teorisi-Kompozisyon ve Bireysel 

Performans alt alanlarında yer alan derslerle elde edilen öğrenci kazanımlarının birbirleriyle 

olan ilişki ve etkileşimlerini belirlemek ve karşılaştırmak açısından önemli sayılmaktadır. 

Araştırma,  Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Müzik Eğitimi Anabilim Dalından 2010, 2011 ve 2012 yıllarında mezun olan öğrencilerle ve 

müzik öğretmenliği lisans programında yer alan derslerden Müzik Teorisi-Kompozisyon ve 

“Bireysel Performans alt alanlarına ait derslerle sınırlı tutulmuştur.  
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YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma, tarama modellerinden “ilişkisel tarama modeli” niteliğindedir. İlişkisel 

tarama modelleri, iki veya daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını 

ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir (Karasar, 2005). 

Araştırmada ilişkisel tarama modeli, müzik eğitimi anabilim dalından mezun olan 

öğrencilerin Müzik Teorisi-Kompozisyon ve Bireysel Performans dersleri başarıları 

arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla kullanılmıştır.   

 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel 

Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalından 2010, 2011 ve 2012 yıllarında 

mezun olmuş 42’si “Kız”, 22’si “Erkek” toplam 64 kişiden oluşmaktadır.  

 

Tablo 1. Çalışma Grubunun Cinsiyet ve Mezuniyet Yıllarına Göre Dağılımı 

 

 
Cinsiyet  

Kız Erkek Toplam 

Mezuniyet 

Yılı 

2010 12 9 21 

2011 16 7 23 

2012 14 6 20 

 Toplam 42 22 64 

 

Verilerin Toplanması 

Araştırmanın verileri, müzik eğitimi anabilim dalından 2010, 2011 ve 2012 yıllarında 

mezun olan öğrencilerin not dökümlerinden elde edilmiştir. 2010 ve 2011 yıllarında mezun 

olan öğrencilerin bağıl sisteme dahil olmamaları nedeniyle, bu öğrencilerin ders başarı notları 

bağıl sistemdeki katsayılara dönüştürülmüştür. Böylece mezun öğrencilerin tümünün ders 

başarı notları katsayı değerleri ile değerlendirilmiştir.  
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Verilerin Analizi 

Araştırmalarda veri analizi parametrik ve parametrik olmayan yöntemlerin 

kullanılmasıyla gerçekleştirilmektedir. “Toplanan veri ölçümle elde edilmiş ve ölçümle 

değerlendirmeye alınmış ise, tüm gruplardaki sayı 30’un üzerinde ise, verinin dağılımı normal 

dağılıma uyuyorsa, her bir eleman ortalama çevresinde homojen olarak yer alıyorsa analizde 

parametrik yöntemler kullanılır” (Aksakoğlu, 2001). “Araştırmacı dağılımın normal olduğuna 

yönelik yeterli kanıta ve güçlü işaretlere sahip değilse, yani dağılım çarpıksa, parametrik 

olmayan istatistikler kullanılmalıdır” (Büyüköztürk, 2008. s.8). Bu nedenle araştırmadaki 

eleman sayısı 30’un üzerinde olduğu halde verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığı 

Tek Örneklem Kolmogorov Smirnov Testi ile belirlenmiş ve Tablo 2.’de verilen test 

sonuçlarına göre verilerin normal dağılıma uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

Tablo 2. Verilerin Normal Dağılıma Uygun Olup Olmama Durumu 
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n 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

Ort. 2,5189 2,8848 3,2551 2,5109 3,2729 3,3000 2,2935 2,6707 2,4328 3,1141 3,0828 

ss ,66589 ,67022 ,51105 ,94501 ,46568 ,66833 ,50856 ,49223 ,56430 ,65777 ,63285 

Absolute ,128 ,111 ,130 ,159 ,118 ,196 ,156 ,088 ,166 ,204 ,181 

Pozitif ,128 ,080 ,072 ,159 ,073 ,147 ,156 ,088 ,153 ,126 ,126 

Negatif -,101 -,111 -,130 -,104 -,118 -,196 -,090 -,068 -,166 -,204 -,181 

Z 1,028 ,891 1,044 1,270 ,946 1,570 1,250 ,707 1,332 1,633 1,449 

p ,241 ,405 ,226 ,079 ,332 ,014* ,088 ,700 ,058 ,010* ,030* 

Tek Örneklem Kolmogorov Smirnov Testi 

 

Tablo 2.’ye bakıldığında anlamlılık satırındaki (p) işaretli değerlerin istatistiksel 

anlamlılık hesaplamalarında sınır değeri kabul edilen 0,05’den küçük olması, incelenen 

faktörlerin dağılımlarının normal olmadığını göstermektedir. Bu nedenle araştırmadaki veriler 

parametrik olmayan yöntemlerle analiz edilmiştir.  

Araştırmada, Müzik Teorisi-Kompozisyon ve Bireysel Performans derslerinin 

başarılarının karşılaştırılmasında Spearman Korelasyon kullanılmıştır. Araştırmada 
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istatistiksel anlamlılık için 0,05 anlamlılık düzeyi seçilmiş ve araştırma ile ilgili verilerin 

çözümlenmesinde SPSS 20.0 (The Statictical Packet fort he Social Sciences) Paket 

Programı’ndan yararlanılmıştır.  

 

BULGULAR ve YORUM 

 

Tablo 3. Piyano ile Müzik Teorisi-Kompozisyon Ders Başarılarının Karşılaştırılması 

 

  

Müziksel 

İşitme Okuma 

Yazma 

Armoni 

Kontrpuan 

Eşlik 

Müzik  

Biçimleri 

Eğitim Müziği 

Besteleme 

Türk Müziği 

Çokseslendirme 

Piyano 

Kor.Kats. 

p 

n 

,280 ,414 ,260 ,309 ,141 

,025* ,001* ,038* ,013* ,267 

64 64 64 64 64 

*p<0,05 Spearman Korelasyon 

 

Tablo 3.’e bakıldığında, “Piyano” dersi başarısı ile Müzik Teorisi-Kompozisyon 

derslerinden 4’ünün başarıları arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu durum, 

öğrencilerin piyano dersi ile teorik derslerde elde ettikleri kazanımları birbirleriyle yüksek 

oranda ilişkilendirebildikleri şeklinde yorumlanabilmektedir.  

 

Tablo 4. Bireysel Çalgı ile Müzik Teorisi-Kompozisyon Ders Başarılarının 

Karşılaştırılması 

 

  

Müziksel 

İşitme Okuma 

Yazma 

Armoni 

Kontrpuan 

Eşlik 

Müzik  

Biçimleri 

Eğitim Müziği 

Besteleme 

Türk Müziği 

Çokseslendirme 

Bireysel Çalgı 

Kor.Kats. 

p 

n 

,223 ,341 ,005 ,350 ,304 

,076 ,006* ,972 ,005* ,015* 

64 64 64 64 64 

*p<0,05 Spearman Korelasyon 
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Tablo 4. incelendiğinde, “Bireysel Çalgı” dersi başarısı ile Müzik Teorisi-

Kompozisyon derslerinden 3’ünün başarıları arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Bu durum, öğrencilerin bireysel çalgı dersi ile teorik derslerde elde ettikleri kazanımları 

birbirleriyle yeterli oranda ilişkilendirebildiklerini göstermektedir.  

 

Tablo 5. Bireysel Ses ile Müzik Teorisi-Kompozisyon Ders Başarılarının 

Karşılaştırılması 

 

  

Müziksel 

İşitme Okuma 

Yazma 

Armoni 

Kontrpuan 

Eşlik 

Müzik  

Biçimleri 

Eğitim Müziği 

Besteleme 

Türk Müziği 

Çokseslendirme 

Bireysel Ses 

Kor.Kats. 

p 

n 

,104 ,188 -,081 ,170 ,221 

,414 ,136 ,525 ,180 ,079 

64 64 64 64 64 

Spearman Korelasyon 

 

Tablo 5.’e göre, “Bireysel Ses” dersi başarısı ile Müzik Teorisi-Kompozisyon dersleri 

başarıları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı anlaşılmaktadır. Bireysel Ses dersinin 

performans açısından bireysel çalgı ve piyano derslerine benzerlik gösterdiği 

düşünüldüğünde, bu dersin hiçbir Müzik Teorisi-Kompozisyon dersiyle anlamlı bir ilişki 

göstermemesi bu dersin içeriği, işlenişi ya da değerlendirmesi ile ilgili bir sorun olabileceğini 

akla getirmektedir.  

 

Tablo 6. Eşlik Çalma ile Müzik Teorisi-Kompozisyon Ders Başarılarının 

Karşılaştırılması 

 

  

Müziksel 

İşitme Okuma 

Yazma 

Armoni 

Kontrpuan 

Eşlik 

Müzik  

Biçimleri 

Eğitim Müziği 

Besteleme 

Türk Müziği 

Çokseslendirme 

Eşlik Çalma 

Kor.Kats. 

p 

n 

,091 ,270 ,127 ,194 ,197 

,474 ,031* ,318 ,124 ,119 

64 64 64 64 64 

*p<0,05 Spearman Korelasyon 
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 Tablo 6.’ya bakıldığında, “Eşlik Çalma” dersi başarısı ile Müzik Teorisi-Kompozisyon 

derslerinden sadece 1’inin başarısı arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Eşlik 

çalma becerisinin Müzik Teorisi-Kompozisyon derslerinden elde edilen kazanımları 

barındırması gerektiği düşünüldüğünde, sadece 1 ders ile anlamlı bir ilişki göstermesi bu 

dersin içeriği, işlenişi ya da değerlendirmesi ile ilgili bir sorun olduğunu düşündürmektedir.  

 

Tablo 7. Okul Çalgıları ile Müzik Teorisi-Kompozisyon Ders Başarılarının 

Karşılaştırılması 

 

  

Müziksel 

İşitme Okuma 

Yazma 

Armoni 

Kontrpuan 

Eşlik 

Müzik  

Biçimleri 

Eğitim Müziği 

Besteleme 

Türk Müziği 

Çokseslendirme 

Okul Çalgıları 

Kor.Kats. 

p 

n 

,553 ,432 -,082 ,174 ,237 

,000* ,000* ,519 ,169 ,060 

64 64 64 64 64 

*p<0,05SpearmanKorelasyon 

 
   

 

Tablo 7. incelendiğinde, “Okul Çalgıları” dersi başarısı ile Müzik Teorisi-

Kompozisyon derslerinden 2’sinin başarıları arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Bu durum, öğrencilerin okul çalgıları dersi ve teorik derslerde elde ettikleri kazanımları 

birbirleriyle kısmen ilişkilendirebildiklerini göstermektedir.  

 

Tablo 8. Elektronik Org ile Müzik Teorisi-Kompozisyon Ders Başarılarının 

Karşılaştırılması 

 

  

Müziksel 

İşitme Okuma 

Yazma 

Armoni 

Kontrpuan 

Eşlik 

Müzik  

Biçimleri 

Eğitim Müziği 

Besteleme 

Türk Müziği 

Çokseslendirme 

Elektronik Org 

Kor.Kats. 

p 

n 

,323 ,301 ,141 ,298 ,307 

,009* ,016* ,266 ,017* ,014* 

64 64 64 64 64 

*p<0,05 Spearman Korelasyon 
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Tablo 8.’e göre, “Elektronik Org” dersi başarısı ile Müzik Teorisi-Kompozisyon 

derslerinden 4’ünün başarıları arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu durum, 

öğrencilerin elektronik org dersi ve teorik derslerde elde ettikleri kazanımları birbirleriyle 

yüksek oranda ilişkilendirebildikleri şeklinde yorumlanabilmektedir. 

 

Tablo 9. Müziksel İşitme Okuma Yazma ile Bireysel Performans Ders Başarılarının 

Karşılaştırılması 

 

  Piyano Bir.Çalgı Bir.Ses Eşl.Çalma OkulÇalg E.Org 

Müziksel 

İşitme Okuma 

Yazma 

 Kor. Kats. 

p 

n 

,280 ,223 ,104 ,091 ,553 ,323 

 ,025* ,076 ,414 ,474 ,000* ,009* 

 64 64 64 64 64 64 

*p<0,05 Spearman Korelasyon 

 

 Tablo 9.’a bakıldığında, “Müziksel İşitme Okuma Yazma” dersi başarısının bireysel 

performans dersleri başarıları ile ilişkisine bakıldığında, 6 dersin 3’ü ile anlamlı bir ilişki 

gösterdiği anlaşılmaktadır. “Müziksel İşitme Okuma Yazma” dersinin müzik öğretmenliği 

lisans programındaki en temel derslerden bir olduğu düşünüldüğünde, bireysel performans 

dersleri ile daha yüksek oranda ilişki göstermesi beklenebilir. 

 

Tablo 10. Armoni Kontrpuan Eşlik ile Bireysel Performans Ders Başarılarının 

Karşılaştırılması 

 

  Piyano Bir.Çalgı Bir.Ses Eşl.Çalma OkulÇalg E.Org 

Armoni 

Kontrpuan 

Eşlik 

 Kor. Kats. 

p 

n 

,414 ,341 ,188 ,270* ,432 ,301 

 ,001* ,006* ,136 ,031 ,000* ,016* 

 64 64 64 64 64 64 

*p<0,05 Spearman Korelasyon 

 

 Tablo 10’a göre, “Armoni Kontrpuan Eşlik” dersi başarısı ile bireysel performans 

derslerinden 4’ünün başarıları arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu durum, 

öğrencilerin armoni kontrpuan eşlik dersi ve bireysel performans derslerinde elde ettikleri 

kazanımları birbirleriyle yeterli oranda ilişkilendirebildikleri şeklinde yorumlanabilmektedir. 
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Tablo 11. Müzik Biçimleri ile Bireysel Performans Ders Başarılarının Karşılaştırılması 

 

  Piyano Bir.Çalgı Bir.Ses Eşl.Çalma OkulÇalg E.Org 

Müzik 

Biçimleri 

 Kor. Kats. 

p 

n 

,260 ,005 -,081 ,127 -,082 ,141 

 ,038* ,972 ,525 ,318 ,519 ,266 

 64 64 64 64 64 64 

*p<0,05 Spearman Korelasyon 

 

 Tablo 11. incelendiğinde, “Müzik Biçimleri” dersi başarısı ile bireysel performans 

derslerinden sadece 1’inin başarısı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir. Müzik 

biçimleri dersinin tüm bireysel performans dersleri açısından önemi göz önünde 

bulundurulduğunda, bu dersin içeriği, işlenişi ya da değerlendirmesi ile ilgili bir sorun olduğu 

akla gelmektedir. 

 

Tablo 12. Eğitim Müziği Besteleme ile Bireysel Performans Ders Başarılarının 

Karşılaştırılması 

 

  Piyano Bir.Çalgı Bir.Ses Eşl.Çalma OkulÇalg E.Org 

Eğitim Müziği 

Besteleme 

 Kor. Kats. 

p 

n 

,309 ,350 ,170 ,194 ,174 ,298 

 ,013* ,005* ,180 ,124 ,169 ,017* 

 64 64 64 64 64 64 

*p<0,05 Spearman Korelasyon 

 

Tablo 12.’ye göre, “Eğitim Müziği Besteleme” dersi başarısı ile bireysel performans 

derslerinden 3’ünün başarıları arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu durum, 

öğrencilerin eğitim müziği besteleme dersi ve bireysel performans derslerinden elde ettikleri 

kazanımları orta düzeyde ilişkilendirebildiklerini göstermektedir.  
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Tablo 13. Türk Müziği Çokseslendirme ile Bireysel Performans Ders Başarılarının 

Karşılaştırılması 

 

  Piyano Bir.Çalgı Bir.Ses Eşl.Çalma OkulÇalg E.Org 

Türk Müziği 

Çokseslendirme

 Kor. Kats. 

p 

n 

,141 ,304 ,221 ,197 ,237 ,307 

 ,267 ,015* ,079 ,119 ,060 ,014* 

 64 64 64 64 64 64 

*p<0,05 Spearman Korelasyon 

 

Tablo 13.’e bakıldığında, “Türk Müziği Çokseslendirme” dersi başarısı ile bireysel 

performans derslerinden 2’sinin başarıları arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Bu durum, öğrencilerin Türk müziği çokseslendirme dersi ve bireysel performans derslerinde 

elde ettikleri kazanımları birbirleriyle kısmen ilişkilendirebildiklerini göstermektedir.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik 

Eğitimi Anabilim Dalından mezun olan öğrencilerin Müzik Teorisi- Kompozisyon ve 

Bireysel Performans alt alanlarına ait derslerinin başarılarının karşılaştırılması amacıyla 

yapılmış olan bu çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

• Öğrenciler, Müzik Teorisi- Kompozisyon derslerinde elde ettikleri kazanımları 

Bireysel Performans derslerinden piyano ve elektronik org ile yüksek düzeyde, 

bireysel çalgı ile yeterli düzeyde, okul çalgıları ile yetersiz düzeyde, eşlik çalma ile 

çok düşük düzeyde ilişkilendirebilmekte, bireysel ses ile hiç 

ilişkilendirememektedirler. 

• Öğrenciler, Bireysel Performans derslerinde elde ettikleri kazanımları Müzik Teorisi- 

Kompozisyon derslerinden armoni kontrpuan eşlik ile yeterli düzeyde, müziksel 

işitme okuma yazma ve eğitim müziği besteleme ile orta düzeyde, Türk müziği 

çokseslendirme ile yetersiz düzeyde, müzik biçimleri ile çok düşük düzeyde 

ilişkilendirebilmektedirler.  
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Bu sonuçlardan yola çıkılarak şu önerilere yer verilmiştir:  

• Öğrencilerin, bireysel ses, eşlik çalma ve okul çalgıları dersleri ile Müzik Teorisi- 

Kompozisyon derslerinde elde ettikleri kazanımları birbirleriyle daha yüksek düzeyde 

ilişkilendirebilmeleri amacıyla, söz konusu derslerin içeriği ve işlenişi ile ilgili 

sorunlar saptanmalı ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

• Öğrencilerin, müziksel işitme okuma yazma, müzik biçimleri, eğitim müziği 

besteleme ve Türk müziği çokseslendirme dersleri ile Bireysel Performans 

derslerinde elde ettikleri kazanımları birbirleriyle daha yüksek düzeyde 

ilişkilendirebilmeleri amacıyla, söz konusu derslerin içeriği ve işlenişi ile ilgili 

sorunlar saptanmalı, bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

• Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen Müzik Öğretmenliği Lisans 

Programı’ndaki Müzik Teorisi-Kompozisyon ve Bireysel Performans alt alanlarına ait 

ders içeriklerindeki ortak noktaların ilgili öğretim elemanları tarafından belirlenerek 

derslerin birbirleriyle olan ilişkileri arttırılmalıdır. 

• Müzik Teorisi-Kompozisyon ve Bireysel Performans alt alanlarına ait dersleri 

sürdüren öğretim elemanları, eğitim-öğretim faaliyetlerini birbirleri ile etkileşimli 

olarak sürdürmelidir.   
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KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 
WEB SİTESİNİN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN KULLANILABİLİRLİK 

ANALİZİ 

 
Uzm. Mahmut VURAL1 

ÖZ 
Günümüzde hızla gelişen teknoloji ürünlerinden biri olan internetin dünya çapında yaygın 
olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, neredeyse tüm kurum ve kuruluşlar bundan 
faydalanarak veri ve bilgi iletişim alt yapılarını güçlendirmeye çalışmaktadırlar. Bununla 
birlikte, sınırlarını zorlayarak geniş kitlelere ulaşmak isteyen firma ve kuruluşlar rakiplerinin 
bir adım ötesine geçebilmek amacıyla web sayfalarının görsel ve içerik açısından daha iyi 
tasarlanmasına yönelik çalışmalara ağırlık vermişlerdir. Diğer tüm kurumlar gibi üniversiteler 
de web sayfaları aracılığı ile öğrencileri başta olmak üzere tüm hedef kitleleri ile bilgi 
paylaşımı gerçekleştirmektedir. Üniversitelerinin genel web sayfalarının yanı sıra üniversite 
bünyesinde bulunan akademik birimlerin de web sayfaları ayrı bir önem taşımaktadır. Bu 
önem itibariyle, akademik birimler kendilerini daha çok tanıtmak ve daha iyi sunabilmek 
adına etkin web sayfaları geliştirmede birbirleri ile kıyasıya bir rekabet içerisine 
girmektedirler. Akademik birimlerin web sayfalarının etkinliğinin değerlendirilmesinde bu 
sayfaların en temel kullanıcıları olan öğrencilerin görüşlerinin değerlendirilmesi dikkate 
alınması gereken önemli hususlardan biridir. Bu noktadan hareketle, Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu web sayfası ile ilgili öğrenci görüşlerinin 
değerlendirilmesi bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 
Meslek Yüksekokulu web sitesinin kullanılabilirliği ile ilgili bir anket öğrenciler üzerinden 
uygulanmış ve elde edilen bulgular analiz edilerek yorumlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Web siteleri, üniversite web siteleri, web sitelerinin kullanılabilirliği, 
kullanıcı memnuniyeti. 

 
ANALYSE OF THE USE OF THE WEBSITE OF THE KYRGYZSTAN – TURKEY 

MANAS UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF VOCATIONAL EDUCATION 
 

ABSTRACT 
In our time almost all organizations and institutions taking advantage of the worldwide 

use of the internet, which is one of the rapidly developing technology products, strive for 
strengthening their infrastructure for data and knowledge communication. However, 
companies and organizations with the aim of going one more step ahead of their competitors 
in order to reach large masses beyond their limits, are putting emphasis on the better 
designing visual aspects and contents of their web pages. Like all other institutions 
universities as well realize knowledge sharing primarily with their students and all target 
communities through their web pages. In this regard, besides the universities’ main pages, the 
academic units’ web pages are also important. Due to this importance academic units in 

                                                 
1 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Uzman Öğr.El., mahmut.vural@manas.edu.kg  
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developing their web pages are in harsh competition with each other with the aim of better 
presenting themselves to the grand public. The efficiency of the web pages of universities are 
better measured by taking into consideration the views of the students.  Consequently the 
main task of this article is the evaluation of the views of students related to the web pages of 
the Kyrgyzstan – Turkey Manas University Higher School of Vocational Education. In this 
connection a survey has been conducted among the students of this Higher School of 
Vocational Education and its outcome has been analyzed by implementing the statistical 
program SPSS- 20. 
Key words: Websites, Universities’ Websites, the use of Websites, satisfaction of users. 

GİRİŞ 

Günümüzde internet, web sayfaları aracılığı ile sınırsız bir bilgi ve iletişim ağına 

dönüşmüştür. Artık insanlar evlerinden çıkmadan internet üzerinden alışveriş yapabilmekte, 

çok uzak mesafedeki yakınlarıyla metinsel veya görsel olarak iletişim kurabilmektedirler. 

İşletmeler de tüm ticari anlaşmalarını ya da pazarlama işlemlerini internet üzerinden hızlıca 

yapabilir konuma gelmişlerdir. Internet, artık insanoğlu için vazgeçilmez bir yaşam biçimi 

haline dönüşmüş, maliyetinin ucuz olması nedeniyle de neredeyse tüm evlerde yerini almıştır 

(Akyer, Nisan 2006). 

Internetin ulaştığı devasal boyutları ortaya koymak adına 2011 yılı mart ayı verilerini 

incelemek gerekirse, dünyada internet kullananların sayısı Asya’da 922 milyon, Avrupa’da 

476 milyon, Amerika’da 272 milyon, Latin Amerika’da 215 milyon, Afrika’da 111 milyon, 

Orta Doğu’da 68 milyon ve  Avusturalya’da 21 milyon kişiye ulaştığı dikkati çekmektedir 

(Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dünyası, 2011). 

Internet kullanımının gösterdiği bu hızlı gelişime karşı işletmeler ve kurumlar da kayıtsız 

kalmayarak kendi web sitelerinin oluşturulmasına büyük önem vermeye başlamışlardır. 

Günümüzde kurumların imajını temsil eden ve dünya ile olan iletişiminin en düşük maliyet ve 

maksimum hız ile gerçekleşmesini sağlayan web siteleri, gün geçtikçe daha da 

yaygınlaşmakta ve hemen hemen her kurum ve kuruluş tarafından kullanılması zorunlu hale 

gelmektedir. Kurumlar web sitelerini oluşturarak; duyuru, haber, etkinlik, bilgilendirme vb. 

tüm faaliyetlerde hedef kitlelere daha hızlı ve kolay ulaşabilme verimliliklerini arttırmaktadır. 

Gelişen teknolojinin ortaya çıkardığı rekabet ortamında yerini almak isteyen şirketler ve 

beklentilerini karşılamak isteyen kullanıcılar, internet üzerinde web siteleri olmadan bu 

amaçlarını gerçekleştirmekte zorlanmaktadırlar. İnsanların web sayfalarınını kullanarak bütün 

dünyaya erişmesi, kendini, vizyonunu, misyonunu ve yaptığı işi tanıtabilmesi, ticaretin de 
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büyük oranda gelişmesini sağlamaktadır. İnternet sayfalarının tasarımında yaygın olarak 

Frontpage ve dreamweaver programları kullanılmakta olup, bunlar aracılığıyla HTML, CSS, 

JavaScript, XML vb. kodlar temelinde flash ile animasyonlu gif, swf türü görsel nesneler ile 

web sitelerine canlılık kazandırılmaktadır (Akyer, Nisan 2006). 

Yukarıda kısaca yararlarından bahsedilen web siteleri diğer tüm işletme ve kurumlarda olduğu 

gibi eğitim kurumları açısından da son derece önemlidir. Bu bağlamda, eğitim kurumları ana 

hedef kitlelerini teşkil eden öğrencilerine daha hızlı mesajlar iletebilme, bilgilendirebilme ve 

bilginin daha yaygın hale getirilmesini sağlama amacıyla kendi sitelerini kurmak 

zorundadırlar. Ancak bu noktada, eğitim kurumları açısından web sitelerinin varlığının yanı 

sıra, bu sitelerinin kullanılabilirliği ve fonksiyonel olmaları daha büyük önem arz etmektedir. 

Gelişi güzel tasarlanan ve fonksiyonel olmayan üniversite ve akademik birimlere ait web 

siteleri, kullanıcılarına faydalı olmaktan ziyade, zamanla kullanıcıların hiç ziyaret etmedikleri 

siteler haline dönüşebilmektedir. Kullanıcılar tarafından devamlı takip edebilmesi açısından 

akademik web siteleri, sade, ergonomik, anlaşılır, göze iyi hitap eden ve iyi tasarlanmış 

olmalıdır. Etkili web sitelerinin tüm bu özelliklerine ek olarak, kullanıcıların ihtiyaç 

duydukları verilere ulaşmaları kolaylaştıran bir yapıya büründürülmesi de dikkate alınmalıdır. 

ISO 9241 standardının on birinci bölümünde ergonomi kapsamında ifade edilen 

kullanılabilirlik tanımı, “ürünlerin kullanıcıların kendilerine özgü hedeflerine ulaşabilmeleri 

için etkililik, etkinlik ve memnuniyet unsurları ile sağlanabilinen bir olgu” şeklinde 

açıklanmıştır. Bu tanıma göre etkililik, etkinlik ve memnuniyet unsurları günümüzde birçok 

ürünün kullanılabilirliğinin belirlenmesinin yanı sıra web sitelerinin kullanılabilirliklerinin 

ölçülmesinde de sıklıkla kullanılmaktadır (Uçak & Çakmak, 2009). Bu noktadan hareketle bu 

çalışmada, bir akademik birim olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek 

Yüksekokulu’nun web sitesinin (Şekil 1) kullanıcılarının görüşleri araştırılmıştır. Kırgızistan-

Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun web sitesinin ergonomiklik, görsel 

(göze güzel görünme, uygun renkler ve yazı tiplerinin seçimi) ve kullanılabilirlik açısından 

değerlendirilmesinin öğrenciler tarafından yapılabileceği düşüncesiyle gerçekleştirilen bu 

çalışma, mevcut sitenin daha iyi hale getirilerek etkin ve verimli kullanılmasına yönelik 

önerileri ortaya koyması ve benzer amaçlı site kullanan diğer kurumlara örnek teşkil etmesi 

açısından önem arz etmektedir. 
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Şekil 1: KTMU Meslek Yüksekokulu Web Sitesi (KTMU Meslek Yüksekokulu Web Sitesi, 2011) 

LİTERATÜR TARAMASI 

İlk olarak ortaya çıkan web sayfaları genellikle çok basit tasarımlara sahip olmakla birlikte 

ağırlıklı olarak metin tabanlıydılar. Ör: Şekil 1’de görüldüğü gibi. Web sayfası oluşturmakta 

kullanılan dil olan HTML’in (Hypertext Markup Language) sonradan gelişmeye başlamasıyla 

birlikte, web sitelerine yeni tasarımlar ve ekstra özellikler kazandırılmaya başlanmıştır (Ör: 

Resimler, kayan yazılar, çerçeveler, formlar vb). 1990'lı yıllarda web sayfaları statik olmaktan 

çıkarak dinamik yapıya kavuşmaya başlamıştır. Teknolojik gelişmelerin de sayesinde çeşitli 

içerik yönetimi kolaylıkları, içerik eklenmesi ve silinmesi, birbirini tekrar eden yapıların 

otomatik olarak üretilmesi işlemleri kolaylıkla yapılır hale gelerek web sitesi tasarımları 

günümüzdeki yapısına kavuşmuştur. İnternette çok sık rastladığımız çeşitli forum siteleri, 

kişisel web sayfaları, bloglar, sosyal paylaşım ortamları, dosya paylaşım siteleri, torrent 

siteleri vb. türde bir sürü dinamik yapıya sahip, flash, css, html, php, asp vb. programlar 

aracılığıyla kodlanarak zengin yapıya kavuşturulmuş siteler hemen her gün gezindiğimiz 

sayfalar arasında yer almaktadır (Çiftci, 2011). 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 
 

5 

 

Şekil 1: Time europe web sitesi 1990 (Chip Online: Yaşamını sürdüren 10 eski web sitesi!) 

Gökhan AKÇAPINAR, Arif ALTUN ve Petek Aşkar tarafından yapılan “Web Sitesi 

Kullanılabilirlik Sorunlarının Ve Ziyaretçi Gezinim Davranışlarının Belirlenmesinde 

Google Analitik Hizmetinin Kullanımı” konulu araştırmada; kullanıcıların en çok Internet 

Explorer kullandıkları, site içerisindeki sayfalar arasında fazla gezinmedikleri, en çok 

“Anasayfa, İndirmeler, Hakkında ve Yardım” menüleri sıkça ziyaret ettikleri bulgusu 

ortaya konulmuştur (Akçapınar, Altun, & Aşkar, 2009). 

Cemil ULUKAN ve Barış BARAZ tarafından yapılan “Web Sitelerinin Analizi Yoluyla 

İnternet’e Dayalı (Online) Eğitim Veren Üniversitelerin Değerlendirilmesi” konulu 

çalışmada; web sitesini ziyaret eden kullanıcının tatmini için web sitesinin nitelik ve nicelik 

yönünden yeterli, doğru, güncel ve ikna edici bilgi ile donatılması, sitedeki bilginin mantıklı 

bir biçimde sınıflandırılması ve düzenlenmesi, kullanım kolaylığına sahip, güvenli ve kurum 

kimliğini yansıtacak tasarım yapılması, kullanıcıyı sitede tutacak şekilde görsel çekicilikte 

olması gerektiği savunulmuştur (Ulukan & Baraz, 2001). 

Aytekin IŞMAN, Onur İŞBULAN, Zeliha DEMİR ve Özlem CANAN tarafından yapılmış 

“Web Siteleri Açısından Kullanılabilirlik” konulu çalışmada; web sitesi tasarımında dikkate 

alınması gerekli hususlar şu şekilde özetlenmiştir (Işman, İşbulan, Demir, & Canan, 2008): 

a) İnternet sayfası tasarımında mevcut ülkenin internet alt yapı koşullarının dikkate alınması 

gerektiği 

b) Sayfalarda kullanılan eklentilerin site üzerinden kullanıcı bilgisayarına rahatlıkla 

indirilebilmesi, 
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c) İnteraktif eğitim verilen sitede derslerini çevrimdışı çalışacak kullanıcılar için ders sayfaları 

tek dosya halinde kullanıcı bilgisayarına indirilebilmesi, 

d) Internet destekli eğitim süreçlerinde öğrenci-ders içeriği, öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim 

elemanı arasında etkileşimi en üst düzeye  çıkaracak sayfalar ve etkinlikler tasarlanması, 

e) Ders sayfalarında öğrencilerin yapacakları faaliyetlerin açıkça belirtilmesi, 

f) Ders sayfalarında gereksiz ayrıntılardan kaçınılması, 

g) Site içi gezinim mekanizmasının öğrencinin ihtiyaç duyabileceği iletişim bilgileri, yardım 

sayfaları gibi linkleri içermesi, site için gezinimin kolay hale getirilmesi, 

h) Verilecek bilgilerin bölümlere ayrılarak sayfaların fazla uzun tutulmaması 

gerekliliğinin sağlanması vurgulanmıştır. 

Elif KILIÇ ve Zülal GÜNGÖR tarafından yapılan “Web Site Tasarımlarında Kullanılabilirlik 

Değerlendirme Yöntemlerinin Önemi” konulu çalışma da; Kullanılabilirliği “Kolay 

öğrenilebilirlik, etkin kullanılabilirlik, hatırlanabilirlik, düşük hata oranı, kullanım 

memniniyeti” faktörlerinden oluştuğu belirtilmiştir. Anketlerin kullanıcı memnuniyetini 

ölçmede ve tasarım değişikliklerinin değerlendirilmesinde etkin bir şekilde kullanılabileceği, 

bunun yanı sıra, tasarımda ortaya çıkan sorunların ve yapılması gereken tasarım 

değişikliklerinin tespit edilmesinde kullanılan kullanılabilirlik testinin, kullanıcı 

memnuniyetini artırmada etkili olduğu görüşüne varılmıştır. Kullanıcı dostu tasarımlar 

yapmak için kullanılabilirlik değerlendirme yöntemlerinin hem tasarım hem de 

değerlendirilme aşamasında en etkin bir şekilde kullanılması gerektiğine de değinilmiştir 

(Kılıç & Güngör, 2006). 

Nazan (Özenç) UÇAK ve Tolga ÇAKMAK tarafından yapılan “Web Sayfası 

Kullanılabilirliğinin Ölçülmesi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Web 

Sayfası Örneği” konulu bir başka araştırma da ise; navigasyon üzerinde durulmuş, ana 

mönünün etkili olacak şekilde düzenlenmesi, kullanıcıların şikâyet ve dilekçe bildirilerine site 

üzerinden kolayca erişilebilmesi gerektiği, metinlerin jargondan arındırılarak yalın hale 

getirilmesi ve linklerin belirgin tutulması gerektiği sonucu ortaya konulmuştur (Uçak & 

Çakmak, 2009). 

Mesut KURULGAN ve Fatih BAYRAM tarafından yapılan “Üniversite Kütüphaleri Web 

Sitelerinin Biçim ve İçerik Analizi: Türkiye'deki Uygulamaya İlişkin Bir Araştırma” konulu 

çalışmada; web sitelerinin dinamik içerikli olduğu için devamlı olarak güncellenmesi 
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gerektiği, kullanıcıların karşılaştığı sorunlara ilişkin geri bildirim sağlanması, web sitesinin 

kullanılabilirliği yönünde çalışmaların yapılmasının önemli olduğu vurgulanmıştır (Kurulgan 

& Bayram, 2006). 

Yusuf YALÇIN tarafından yapılan “Üniversite Kütüphaneleri Web Sayfaları” konulu 

çalışmada ise; web sitelerinin değerlendirilmesinde tasarım ve içeriğin önemli olduğu, 

tasarımın estetik ve sade, kullanımın kolay olması ve iletişimin görsel öğelerle desteklenmesi 

gerektiği vurgulanmıştır. Kullanımın kolay olabilmesi için; sayfanın hızlı olması, bütün 

bilgilere doğrudan erişimin sağlanması, site haritasının bulunması, site içi aramanın 

yapılabilmesi, diyalog kutularının kullanılması, pencerelerin kullanımı gibi hususlara dikkat 

edilmesi gereğinden bahsedilmiştir (Yalçın, 2003). 

Nihat Çakın, Halil İbrahim Kabadayı, Mehmet Aksüt “Uşak İli Yerel Medya Web Sitelerinin 

Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi” konulu çalışmalarında; yaygın medyanın zaman 

zaman haber kaynağı da olan yerel medya haber siteleri Uşak İli örneğinde incelenmiş; 

Web’de Uşak İli ile ilgili yerel haberler yapan İnternet sitelerinden 10 tanesi karşılaştırmalı 

olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme yapılırken Web siteleri İçerik, Görsellik, Yapı ve 

Navigasyon ve Görsel Tasarım başlıkları altında 25 adet kriter üzerinden incelenmiş ve bir 

sıralama yapılmış, ayrıca kriterlerden önemsenen yada az önemsenen özellikler üzerinde 

durulmuştur (Çakın, Kabadayı, & Aksüt, 2011). 

Sinem YEYGEL ÇAKIR - Ayşen TEMEL EĞİNLİ’nin beraber yaptıkları “Uluslararası 

İşletmelerin Web Sitelerinin Tasarımında Kültürel Boyutların Adaptasyonunun Önemi” 

konulu bir başka araştırmada ise; uluslararası web sitelerinin tasarımında hedeflenen kitlenin 

kültürel değerlerinin incelenmesi, kullanılacak sembol veya resimlerin bu değerler 

çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır (Çakır & Eginli, 2010). 

Vildan ATEŞ ve Hacer KARACAN’ın ortaklaşa yaptıkları “Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Web Sitesi Kullanılabilirlik Analizi” konulu çalışmada ise; web sitesinin değerlendirilmesine 

ilişkin faktörleri başlıklar altında “Kolay öğrenilebilirlik, Etkin kullanılabilirlik, 

Hatırlanabilirlik, Düşük hata oranı, Kullanım memnuniyeti” olarak sıralamıştır. Araştırma 

sonuçlarında sayfalarda gezinmenin zor olduğu, hızın önemli olduğu, farklı alanlarda eğitim 

gören kullanıcılara da hiap etmesi gerektiği ortaya konmuştur (Ateş & Karacan, 2009). 
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YÖNTEM 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun öğrencileri tarafından 

Yüksekokulun web sayfasının kullanılabilirliğini ölçebilmek amacıyla gerçekleştirilen 

keşifsel araştırmada yöntem olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak kullanılan anket formu, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde demografik 

verilere yer verilmiş olup, ikinci bölümde ise söz konusu web sitesinin kullanılabilirliğini test 

edebilmek için 5’li likert tipi 20 sorudan oluşan, Claridge ve Kirakowski tarafından 

geliştirilen, geçerlilik ve güvenirliği yayınlanmış olan “Website Analysis and Measurement 

Inventory” (WAMMI) anketi kullanılmıştır. Veri analizinde betimlemeli istatistik 

tekniklerinden faydalanılarak söz konusu anket bulguları, SPSS 20 İstatistik programı 

aracılığıyla analiz edilerek yorumlanmıştır. 

Araştırmanınn evrenini oluşturan 2011-2012 eğitim ve öğretim yılı Meslek Yüksekokulu’nda 

öğrenim gören öğrenci sayısı 140 olup, % 95 güven aralığı ve % 5 hata oranı ile örneklem 

büyüklüğü 103 olarak belirlenmiştir. Anketler örneklem kütlesi geniş tutularak tesadüfi 

örnekleme yöntemi ile 115 kişiye uygulanmıştır. Araştırmanın evreni ile ilgili veriler KTMÜ 

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınan Tablo 1’de gözükmektedir. 

Tablo 1: Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2011-2012 Akademik Yılı Öğrenci Sayıları 
(Güncel Öğrenci Sayıları, 2012) 

 ÖNLİSANS TOPLAM 

PROGRAMLAR KIZ ERKEK 

Büro Yönetimi Ve Yönetici Assistanlığı 30 4 34 

İnşaat 19 34 53 

Muhasebe 34 4 38 

Otomotiv 0 15 15 

TOPLAM: 83 57 140 

Araştırma bulgularının Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, 

Muhasebe, İnşaat, ve Otomotiv programları 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin görüş ve 

beyanatları ile sınırlı olması araştırmanın sınırlılığı olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Meslek 

Yüksekokulu Web Sayfasının öğrencileri tarafından kullanıldığı ve öğrencilerin anket 

sorularına verdikleri her yanıtın doğru olduğu varsayılmaktadır. 
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BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın bulgularına yer verilmektedir. İlk olarak Tablo 2’de 

araştırmanın örneklemine ilişkin demografik veriler sunulmaktadır 

Tablo 2: Araştırmanın Örneklemine İlişkin Demografik Veriler 

Cinsiyet Frekans Yüzde 

Kız 70 60,9 

Erkek 45 39,1 

Yaş Frekans Yüzde 

18,00 11 9,6 

19,00 42 36,5 

20,00 35 30,4 

21,00 21 18,3 

22,00 6 5,2 

Program Frekans Yüzde 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 28 24,3 

Muhasebe 34 29,6 

İnşaat 39 33,9 

Otomotiv 14 12,2 

Program Frekans Yüzde 

1. Sınıf 55 47,8 

2. Sınıf 44 38,3 

3. Sınıf 16 13,9 

Toplam 115 100,0 

Tablo 3’de internette en çok kullanılan tarayıcılar görülmektedir.  Buna göre öğrenciler en 

çok Mozilla Fireworks isimli tarayıcıyı kullanmaktadırlar. Meslek Yüksekokulu’ndaki 

öğrenci bilgisayarlarında bu tarayıcının kullanılıyor olması bu sonucun ortaya çıkmasında 

önemli bir faktördür. Mozilla Fireworks’un ardından Google Chrome ve Internet Explorer en 

çok kullanılan tarayıcılardır. 

Tablo 3: İnternette Gezinmede En Çok Kullanılan Tarayıcılar 

 

Tarayıcılar 

Evet Hayır Toplam 

f % f % f % 

Mozilla Fireworks 72 62,6 43 37,4 115 100,0 

Google Chrome 40 34,8 75 65,2 115 100,0 
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Internet Explorer 35 30,4 80 69,6 115 100,0 

Opera Browser 18 15,7 97 84,3 115 100,0 

Diğer 1 0,9 114 99,1 115 100,0 

Tablo 4’de Meslek Yüksekokulu Web Sitesinin kullanım amaçları görülmektedir. Buna göre; 

sınav tarihlerini öğrenmek ve haberleri takip etmek en önemli kullanım amaçları olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu verilerden hareketle kullanıcıların en çok kendilerini doğrudan ilgilendiren 

konularda web sayfasını kullandıkları yorumuna ulaşılabilir. 

Tablo 4: Meslek Yüksekokulu Web Sitesinin Kullanım Amacı 

 

Amaçlar 

Evet Hayır Toplam 

f % f % f % 

Sınav tarihlerini öğrenmek 63 54,8 52 45,2 115 100,0 

Haberleri takip etmek 60 52,2 55 47,8 115 100,0 

Etkinlikleri takip etmek 36 31,3 79 68,7 115 100,0 

Duyuruları takip etmek 31 27,0 84 73,0 115 100,0 

Diğer 12 10,4 103 89,6 115 100,0 

Tablo 5’de ankete katılan öğrencilerin günlük internet kullanım süreleri ile öğrencilerin kişisel 

bilgisayara sahip olma durumları görülmektedir. Bu verilere göre öğrencilerimizin %34,8’i 

kişisel bilgisayara sahiptir. Öğrencilerimizin %53,9’u günde 0-1 saat arası internet 

kullanmaktadır. Tabloda ayrıca bilgisayara sahip olma ile günlük internet kullanımına yönelik 

ilişki de incelenmektedir. Bu verilere göre; bilgisayara sahiplik ile günlük internet kullanımı 

süreleri arasında anlamlı bir ilişki görülmemektedir. Ayrıca yapılan Ki-kare testi de (pearson 

chi-square=0,274) bu görüşü doğrulamaktadır. 

Tablo 5: Öğrencilerin Günlük İnternet Kullanım Süreleri 

Kullanım 
Süreleri 

Bilgisayara Sahip Olma Toplam 

Evet Hayır 

0-1 Saat 20 42 62 

50,0% 56,0% 53,9% 

1,5-2 Saat 9 22 31 

22,5% 29,3% 27,0% 

2,5-3 Saat 7 9 16 

17,5% 12,0% 13,9% 
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3,5-4 Saat 4 2 6 

10,0% 2,7% 5,2% 

Toplam 40 75 115 

100,0% 100,0% 100,0% 

Tablo 6, Tablo 7 ve Tablo 8’de öğrencilerin Meslek Yüksekokulu web sitesine ilişkin 

görüşleri sunulmaktadır. Bu görüşler sırasıyla web sayfasıyla alakalı “İlgi, Kullanım ve 

Beklentileri Karşılama Düzeyi Kriterleri” dikkate alınarak gruplandırılmıştır. 

Tablo 6’da sunulan görüşlerin ortalama değerleri incelendiğinde olumlu olan üç görüşün 

olumsuz olan bir görüşe göre daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Ancak ilgi 

kriterine ilişkin olumlu ifadelerin ortalama değerlerinin çok da yüksek olmadığı dikkate 

alındığında web sitesinin ilginçliğinin yetersiz olduğu yorumuna ulaşılmaktadır. 

Tablo 6: Web Sitesine ilişkin “İlgi kriteri” kapsamındaki görüşler 

Web Sitesine ilişkin ifadeler N Ortalama 
Değer 

Standart Sapma 

Bu web sitesi ilgi alanıma girmektedir. 112 3,7232 1,09223 

Bu web sitesindeki sayfalar çok ilgi 
çekicidir. 

113 3,4956 1,12697 

Bu web sitesini kullanmaktan 
hoşlanmıyorum. 

115 2,1739 1,35246 

Bu web sitesini kullanmak zaman kaybıdır. 115 2,1217 1,18579 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (Katılmıyorum=1, Biraz katılıyorum =2, Orta derecede 
katılıyorum=3, İyi derecede katılıyorum=4, Kesinlikle katılıyorum=5) 

Tablo 7’de web sitesinin kullanımına yönelik ifadelere ilişkin görüşler yer almaktadır. Buna 

göre; olumsuz bir görüş olan “Bu web sitesinin daha fazla tanıtıcı açıklamaya ihtiyacı var.” 

Görüşü en yüksek ortalama değeri alan ifadedir. Bu ifadenin ardından ise 5 olumlu ifade en 

yüksek ortalama değeri almıştır. Diğer olumsuz ifadeler ise en alt sırada yer almaktadır. Tablo 

genel olarak incelendiğinde web sitesinin kullanım kolaylığı ile ilgili eksikliklerin varlığı göze 

çarpmaktadır. 

Tablo 7: Web Sitesine ilişkin “Kullanım” kapsamındaki görüşler 

Web Sitesine ilişkin ifadeler N Ortalama 
Değer 

Standart 
Sapma 

Bu web sitesinin daha fazla tanıtıcı açıklamaya ihtiyacı var. 114 3,8246 1,06634 
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Bu web sitesi bana mantıklı görünüyor. 115 3,8000 1,02769 

Bu web sitesindeki her şeyi anlaması kolaydır. 115 3,7565 1,16673 

Bu web sitesinde istediğim bilgiye kolaylıkla ulaşabiliyorum. 112 3,5804 1,07081 

Bu web sitesini ilk kez kullanırken hiç zorlanmadım. 115 3,3217 1,28109 

Bu web sitesini kullanırken kendimi yeterli hissediyorum. 115 3,3043 1,14074 

Bu web sitesini kullanırken kontrolün bende olduğunu hissediyorum. 114 3,2368 1,13903 

Bu sitede dolanırken gitmem gereken yönü keşfetmek bir problemdir. 114 2,5175 1,26374 

Bu web sitesi çok yavaştır. 114 2,4737 1,27057 

Bu web sitesini kullanırken nerede olduğunuzu hatırlamak güçtür. 112 2,4107 1,29137 

Bu web sitesinde sayfalar arasında gezinmek zordur. 113 2,3097 1,21802 

Bu web sitesi kullanıcıyı rahatsız edecek bazı özelliklere sahip. 115 2,2522 1,28993 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (Katılmıyorum=1, Biraz katılıyorum =2, Orta derecede 
katılıyorum=3, İyi derecede katılıyorum=4, Kesinlikle katılıyorum=5) 

Tablo 8’de yer alan 3 olumlu ve 1 olumsuz ifadeden öğrencilerin web sitesine yönelik 

“Beklentileri karşılama Düzeyi”ne ilişkin görüşlere orta düzeyde katıldıkları görülmektedir. 

Buradan hareketle web sitesinin beklentileri karşılama anlamında daha çok geliştirilmesi 

yorumuna gidilebilir. 
Tablo 8: Web Sitesine ilişkin “Beklentileri karşılama düzeyi” kapsamındaki görüşler 

Web Sitesine ilişkin ifadeler N Ortalama 
Değer 

Standart 
Sapma 

Bu web sitesi aradığım bilgiyi bulmama yardımcı oluyor. 114 3,6404 1,10611 

Bu web sitesiyle ilgili isteklerim hakkında ilgili kişilerle kolaylıkla 
iletişim kurabiliyorum. 

113 3,4867 1,12690 

Bu web sayfasında bir linke tıklayınca ihtiyacım olan şeye 
ulaşabiliyorum. 

114 3,4298 1,12076 

Bu web sitesinin benim ihtiyacım olan şeylere sahip olup 
olmadığını söylemek oldukça güç. 

115 2,9565 1,13471 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (Katılmıyorum=1, Biraz katılıyorum =2, Orta derecede 
katılıyorum=3, İyi derecede katılıyorum=4, Kesinlikle katılıyorum=5) 

Tablo 9 ve Tablo 10’da ki ankette yer alan olumlu ve olumsuz ifadelere ilişkin görüşler 

sırasıyla sunulmaktadır. İlk olarak Tablo 9’da olumlu ifadelerin aritmetik ortalamaları 

görülmektedir.  Tablo 10’da olumsuz ifadelerin ortalama değerleri görülmektedir. Tüm 

olumlu ifadelerin ortalama değerleri ortalandığında “3,5250”, olumsuz ifadelerin değerleri 

ortalandığında ise “2,5600” olduğu görülmektedir. Buradan hareketle genel olarak siteye 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

ilişkin olumlu görüşlerin olumsuz görüşlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak; 

olumlu ifadelerin sahip olduğu değerler ise orta derecede olup tatmin edici düzeyde değildir.  

Tablo 9: Anketteki olumlu ifadelere ilişkin görüşler 

Web Sitesine ilişkin ifadeler N Ortalama 
Değer 

Standart 
Sapma 

Bu web sitesi bana mantıklı görünüyor. 115 3,8000 1,02769 

Bu web sitesindeki her şeyi anlaması kolaydır. 115 3,7565 1,16673 

Bu web sitesi ilgi alanıma girmektedir. 112 3,7232 1,09223 

Bu web sitesi aradığım bilgiyi bulmama yardımcı oluyor. 114 3,6404 1,10611 

Bu web sitesinde istediğim bilgiye kolaylıkla ulaşabiliyorum. 112 3,5804 1,07081 

Bu web sitesindeki sayfalar çok ilgi çekicidir. 113 3,4956 1,12697 

Bu web sitesiyle ilgili isteklerim hakkında ilgili kişilerle kolaylıkla 
iletişim kurabiliyorum. 

113 3,4867 1,12690 

Bu web sayfasında bir linke tıklayınca ihtiyacım olan şeye 
ulaşabiliyorum. 

114 3,4298 1,12076 

Bu web sitesini ilk kez kullanırken hiç zorlanmadım. 115 3,3217 1,28109 

Bu web sitesini kullanırken kontrolün bende olduğunu hissediyorum. 114 3,2368 1,13903 

Bu web sitesini kullanırken kendimi yeterli hissediyorum. 115 3,3043 1,14074 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (Katılmıyorum=1, Biraz katılıyorum =2, Orta derecede 
katılıyorum=3, İyi derecede katılıyorum=4, Kesinlikle katılıyorum=5) 

Tablo 10: Anketteki olumsuz ifadelere ilişkin görüşler 

Web Sitesine ilişkin ifadeler N Ortalama 
Değer 

Standart 
Sapma 

Bu web sitesinin daha fazla tanıtıcı açıklamaya ihtiyacı var. 114 3,8246 1,06634 

Bu web sitesinin benim ihtiyacım olan şeylere sahip olup 

olmadığını söylemek oldukça güç. 

115 2,9565 1,13471 

Bu sitede dolanırken gitmem gereken yönü keşfetmek bir 

problemdir. 

114 2,5175 1,26374 

Bu web sitesi çok yavaştır. 114 2,4737 1,27057 

Bu web sitesini kullanırken nerede olduğunuzu hatırlamak güçtür. 112 2,4107 1,29137 

Bu web sitesinde sayfalar arasında gezinmek zordur. 113 2,3097 1,21802 

Bu web sitesi kullanıcıyı rahatsız edecek bazı özelliklere sahip. 115 2,2522 1,28993 

Bu web sitesini kullanmaktan hoşlanmıyorum. 115 2,1739 1,35246 

Bu web sitesini kullanmak zaman kaybıdır. 115 2,1217 1,18579 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (Katılmıyorum=1, Biraz katılıyorum =2, Orta derecede 

katılıyorum=3, İyi derecede katılıyorum=4, Kesinlikle katılıyorum=5) 
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Tablo 11: Anlamlı ilişki görülen bağımlı ve bağımsız değişkenler 

Bağımsız 
Değişken 

Bağımlı Değişken 
Pearson 

Chi-square 
Program Bu web sitesinde istediğim bilgiye kolaylıkla 

ulaşabiliyorum 
0,046 

Sınıf Bu sitede dolanırken gitmem gereken yönü keşfetmek 
bir problemdir. 

0,005 

Sınıf Bu web sitesini kullanmaktan hoşlanmıyorum. 0,005 
Sınıf Bu web sitesini kullanmak zaman kaybıdır. 0,003 

Şekil 2’de İnşaat programı öğrencilerinin diğer programlardaki öğrencilere nazaran bilgilere 

daha kolay ulaşmakta olduğu görünmektedir. Ancak; genel olarak incelediğimizde 

öğrencilerin verilere ulaşmakta zorluk çektikleri göze çarpmaktadır. 

 
Şekil 2: "Bu web sitesinde istediğim bilgiye kolaylıkla ulaşabiliyorum"  sorusuna yönelik görüşler 

Şekil 3’de İnşaat programı öğrencilerinin diğer programlardaki öğrencilere nazaran sitede 

dolanırken gitmek istedikleri sayfalara ulaşmalarının daha kolay olduğu anlaşılmaktadır. 

Genel olarak değerlendirdiğimizde ise; öğrencilerin web sitesinde istedikleri yöne hareket 

etmede orta derecede zorluk yaşadıkları anlaşılmaktadır. 
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Şekil 3: "Bu sitede dolanırken gitmem gereken yönü keşfetmek bir problemdir"  sorusuna yönelik 

görüşler 

Şekil 4’de Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencilerinin diğer 

programlardaki öğrencilere nazaran web sitesini kullanmaktan daha çok hoşlandığı 

görünmektedir. Genel olarak değerlendirdiğimizde ise öğrencilerin web sitesini kullanmaktan 

orta derecede hoşlandıkları sonucunu çıkartabiliriz. 
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Şekil 4: "Bu web sitesini kullanmaktan hoşlanmıyorum" sorusuna yönelik görüşler 

Şekil 5’de Muhasebe programı öğrencilerinin diğer programlardaki öğrencilere nazaran web 

sitesini kullanmanın zaman kaybı olmadığı düşüncesini taşıdıkları görünmektedir. Buradaki 

şekle genel olarak baktığımızda ise Öğrencilerin web sitesini yararlı olarak gördükleri 

sonucunu çıkarabiliriz. 
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Şekil 5: "Bu web sitesini kullanmak zaman kaybıdır" sorusuna yönelik görüşler 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışma genel olarak değerlendirildiğinde; söz konusu web sitesinin öğrenciler tarafından 

yararlı görüldüğü, ancak öğrencilerin interneti günlük olarak ortalama 0-1 saat civarı 

kullanmalarından dolayı zamanlarını siteyi gezmek için pek ayırmadıkları görülmektedir. 

Bunun yanında; öğrencilerin web sitesini kullanmada teknik olarak zorluk yaşadıkları ve 

tanıtıcı açıklamalardan yararlanmak istedikleri için site kullanımının daha da kolaylaştırılması 

gereği anket sonuçlarından anlaşılmaktadır. 

Öğrencilerin sınırlı zaman diliminde siteyi daha fazla ziyaret edebilmeleri amacıyla ilgilerini 

çekebilecek forum, müzik, dosya paylaşımı, canlı grafik vb. öğelerin daha çok kullanılmasına 

teşvik edilmesi, öğrenciler için olmazsa olmaz olan verilerin daha çok çoğaltılması fayda 

sağlayacaktır. Site içerisindeki dolaşımın daha da kolaylaştırılması, sitenin daha hızlı 

çalışabilmesi için optimizasyon çalışması yapılması, peryodik aralıklarla öğrencilere site 
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üzerinden bilgilendirici mesajlar iletilmesi kullanıcıların siteyi kullanmalarına yönelik 

alışkanlıklarını geliştireceği tahmin edilmektedir. 

Web sitelerinin sadece öğrencilerin erişimine değil, tüm dünyaya açık olduğunu göz önüne 

alarak genelleme yaptığımızda ise; yukarda bahsedilen olumsuz hususların benzeri amaç ve 

hedef kitlesi olan eğitim kurumları tarafından dikkate alınarak sitelerini daha etkin düzeye 

çıkarmaları açısından bu çalışma örnek olarak alınabilir. 
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EK:1 ANKET SORULARI 
 

  

Cinsiyetiniz :  Kız   Erkek 

Yaşınız : ………… 

Programınız :  Büro Yönetimi  Muhasebe   İnşaat  Otomotiv 

Sınıfınız :  1. sınıf  2. Sınıf     3. sınıf 

1. İnternette gezinmek için en çok hangi tarayıcıyıları kullanıyorsunuz? (uygun 
olanları seçin) 

 Google Chrome    Internet Explorer 
 Opera Browser    Mozilla Firefox 
 Diğer………………………………………………………... 

2. Meslek Yüksekokulunun Web Sitesini (http://myo.manas.edu.kg) kullanım amacınız 
nedir? (uygun olanları seçin) 

 Haberleri takip etmek   Duyuruları takip etmek 
 Etkinlikleri takip etmek   Sınav tarihlerini öğrenmek 
Diğer ……………………................................................................ 

2. Günde en az kaç saat internet kullanıyorsunuz? 
 0-1 saat        1,5 – 2 saat        2,5 – 3 saat        3,5 – 4 saat        4,5 – 5 saat 

3. Kendinize ait bilgisayarınız var mı? 
 Evet             Hayır 
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DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (Katılmıyorum=1, Biraz katılıyorum =2, 
Orta derecede katılıyorum=3, İyi derecede katılıyorum=4, Kesinlikle katılıyorum=5) 

 Katılmıyorum  
Kesinlikle 
Katılıyorum 

1. Bu web sitesi ilgi alanıma girmektedir. 1      2      3     4     5 

2. Bu web sitesinde sayfalar arasında gezinmek zordur. 1      2      3     4     5 

3. Bu web sitesinde istediğim bilgiye kolaylıkla ulaşabiliyorum. 1      2      3     4     5 

4. Bu web sitesi bana mantıklı görünüyor. 1      2      3     4     5 

5. Bu web sitesinin daha fazla tanıtıcı açıklamaya ihtiyacı var. 1      2      3     4     5 

6. Bu web sitesindeki sayfalar çok ilgi çekicidir. 1      2      3     4     5 

7. Bu web sitesini kullanırken kontrolün bende olduğunu 
hissediyorum. 

1      2      3     4     5 

8. Bu web sitesi çok yavaştır. 1      2      3     4     5 

9. Bu web sitesi aradığım bilgiyi bulmama yardımcı oluyor. 1      2      3     4     5 

10. Bu sitede dolanırken gitmem gereken yönü keşfetmek bir 
problemdir. 

1      2      3     4     5 

11. Bu web sitesini kullanmaktan hoşlanmıyorum. 1      2      3     4     5 

12. Bu web sitesiyle ilgili isteklerim hakkında ilgili kişilerle kolaylıkla 
iletişim kurabiliyorum. 

1      2      3     4     5 

13. Bu web sitesini kullanırken kendimi yeterli hissediyorum. 1      2      3     4     5 

14. Bu web sitesinin benim ihtiyacım olan şeylere sahip olup olmadığını 
söylemek oldukça güç. 

1      2      3     4     5 

15. Bu web sitesini ilk kez kullanırken hiç zorlanmadım. 1      2      3     4     5 

16. Bu web sitesi kullanıcıyı rahatsız edecek bazı özelliklere sahip. 1      2      3     4     5 

17. Bu web sitesini kullanırken nerede olduğunuzu hatırlamak güçtür. 1      2      3     4     5 

18. Bu web sitesini kullanmak zaman kaybıdır. 1      2      3     4     5 

19. Bu web sayfasında bir linke tıklayınca ihtiyacım olan şeye 
ulaşabiliyorum. 

1      2      3     4     5 

20. Bu web sitesindeki her şeyi anlaması kolaydır. 1      2      3     4     5 

ANKET BİTTİ. CEVAPLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER 
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1.GİRİŞ 

Orta Asya Cumhuriyetleri’nden Kırgızistan; 5,3 milyon nüfusu ile küçük bir ülkedir. 

Kırgızistan; Türk Dünyası ekonomileri içinde genç, dinamik ve aynı zamanda eğitimli nüfus 

yapısıyla dikkat çekmektedir. Kırgızistan; Orta Asya bölgesinde yakın gelecekte 

oluşturulabilecek bir bölgesel uyum sürecinin öncesinde söz konusu olan beşeri sermaye gücü 

ve yapısal değişim fırsatları beklentileriyle, ülkelerin bankacılık sistemleri arasında 

işbirliğinin oluşturulması ve bankalar arası iletişim kanallarının geliştirilmesinde model ülke 

konumundadır.  

7-8 Aralık 1991’de, 1922 yılında SSCB’nin kurucu devletleri olan Belarus, Rusya 

Federasyonu ve Ukrayna devlet başkanları birliğin, uluslar arası hukuk ve jeo-politik olarak 

sona erdiğini ilan etmiş, karşılıklı bağımsızlıklarını tanımış ve kabul etmişlerdir. Sonrasında 

Bağımsız Devletler Topluluğu’nun kuruluş anlaşması olan Belovejsk Anlaşması’nı 

imzalamışlardır. 21 Aralık 1991’de aralarında Kırgızistan’ın da bulunduğu 15 eski 

cumhuriyetten 11’i Baltıkyan Cumhuriyetler, Azerbaycan dışında Kuruluş Anlaşması’na ek 

olarak Alma-Ata Deklarasyonu’nu imzalayarak Bağımsız Devletler Topluluğu’nu 

kurduklarını beyan etmişlerdir. Beyana imza atanların tamamı, üst düzey yönetici olarak 

önceden Moskova yönetimi tarafından atanmış ve yönetimi elinde bulundurmuş 

bürokratlardır. Bunun arkasından bağımsızlık ile beraber bir süreç başlamıştır. Bu sürecin 

devam ettirilmesi gerektiğinden, iktisadi örgütlenmesi tamamen devletçi ve merkezi 

planlamacı bir yapıdan, piyasa ekonomisine geçiş gerekmekteydi. Bu süreç, mevcut üretim 

tarzının rakipleriyle rekabet edememesi gibi iktisadi bir travmayla başlar ve bir çıkış 

arayışıyla devam eder. Kısaca bu geçiş süreci, ülkeler açısından bazı zorlukları da beraberinde 

getirmiştir.  

Geçiş ülkeleri, bir taraftan devletin ekonomideki ağırlığını azaltmaya çalışırken diğer 

taraftan da ekonomik kurumları ve kuralları piyasa sistemiyle uyumlaştırma çabalarında 

devlete önemli görevler yüklemiştir. Merkezi planlı ekonomik modelden serbest piyasa 

ekonomisine geçiş kavramı, temel olarak, ekonomik faaliyetlerin fiyatlar ve piyasa 

işlemlerinin serbestleştirilmesi, kaynakların en etkin şekilde kullanılacak şekilde yeniden 

dağıtılması, makro ekonomik istikrar için piyasa ağırlıklı enstrümanların geliştirilmesi, 

özelleştirmeler vasıtasıyla, ekonomik verimlilik ve etkin bir işletme yönetiminin sağlanması, 

sıkı bütçe disiplini uygulanarak ekonomik verimliliğin sağlanması, mülkiyet hakları, hukukun 
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üstünlüğü ve şeffaf bir pazara giriş düzenlemesi içeren kurumsal ve hukuki bir çerçevenin 

oluşturulması unsurlarını içermektedir. Diğer taraftan ise, küreselleşen dünya ekonomisine 

karşı ülkelerin kendilerini soyutlama olanaklarının ortadan kalkması ve küresel iktisadi ve 

siyasi sisteme uyum sağlamak zorunda olmaları, ülkelerin dışa kapalı ekonomik sistemlerden 

liberal ekonomi politikalarına dönüşümünü zorunlu kılmaktadır.     

SSCB’nin dağılması sonrasında eski cumhuriyetlerde yaşanan süreç, genel olarak 

geçiş süreci olarak adlandırılır. Geçiş sürecinin ekonomik dönüşüm yönünden “Merkezi 

Planlama Ekonomisi’nden “Piyasa Ekonomisi”’ne geçiş göstergeleri açısından 

değerlendirildiği görülmektedir. Dağlık bir araziye sahip olan Kırgızistan Cumhuriyeti’nin 

ekonomisi hayvancılık, orman ve tarıma dayanmaktadır. Geçiş sürecini yaşayan diğer tüm 

ekonomiler gibi Kırgızistan ekonomisi de ciddi zorluklardan geçmiştir. 1991 yılında Sovyetler 

Birliği’nin dağılmasıyla ülke Sovyetlerin sübvansiyonlarından mahrum kalmıştır. Sovyetler 

Birliği’nin dağılma süreci içine girmesi üzerine 31 Ağustos 1991’de siyasal bağımsızlığını, 10 

Mayıs 1993 yılında da ülke ulusal parası olan “som”un tedavüle girmesi ile ruble bölgesinden 

çıkarak ekonomik anlamda da bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu dönemde aynı zamanda özel 

tüketimde düşüş görülmüş ve kamu harcamaları artmıştır. Bunun sonucunda 1991-1995 

döneminde GSYİH yarı yarıya düşüş göstermiştir. Ekonomik göstergelerin neredeyse tamamı 

kötüye gitmiş ve yoksulluk artmıştır. 1993 yılında ulusal para tedavüle girmiş, fiyatlar serbest 

bırakılmış, ticaret mevzuatı ile tarım sektöründe reform yapılmış ve serbest ticaret rejimi 

kabul edilmiştir. Bu sayede ülke ekonomisi 1996 yılından itibaren düzelmiştir. Bunlarla 

beraber, inşaat ve enerji ile ulaştırma, ticaret gibi sektörlerde de büyüme gözlenmektedir.  

Kırgızistan bütün özellikleri itibariyle bir geçiş ekonomisi karakteristiğini 

yansıtmaktadır. SSCB sonrasında Kırgızistan, ekonomisini yeniden yapılandırmaya mecbur 

kalmış; yüksek enflasyon, işsizlik ve aşırı borç yükü gibi olumsuz parametreleri olumluya 

çevirmenin yollarını aramıştır. Kırgızistan bağımsızlığını kazandıktan sonra dış ticaret 

politikalarını liberalleştirmeye başlamıştır. 1998 yılında BDT ülkeleri arasında Dünya Ticaret 

Örgütü (WTO) üyesi olan ilk ülke olmuştur. Ülke, küresel dünyanın tüm önemli uluslar arası 

ekonomik kuruluşlarına üyedir. Kırgızistan ekonomisi, hayvancılık, orman ve tarıma 

dayalıdır. Tarımın en önemli can damarı olan sulak arazilerde buğday, pamuk, kenevir, tütün, 

yağlı tohumlar, şeker pancarı, üzüm, mısır gibi meyveler ve sebzeler yetiştirilmektedir. Ülke 

ekonomisinde yaşanan sorunların temelinde SSCB döneminde uygulanan merkezi planlamaya 
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dayalı ekonomi politikasının etkileri bulunmaktadır. Diğer sektörlerin yeterince gelişmeyişi 

ülkenin ithalata bağımlı ve dışsal şoklara açık hale gelmesine yol açmıştır. Merkezi planlama 

dönemine ait önemli bir uygulama, ülkedeki zengin akarsu kaynaklarından elektrik üretimine 

ağırlık verilmesidir. Tarım ve madencilik sektörleri geleneksel olarak güçlü denebilecek 

sektörlerdir. Bunların yanı sıra, inşaat ve enerji ile ulaştırma, ticaret ve catering gibi hizmet 

sektörü alanlarında da sağlıklı bir büyüme gözlenmektedir. Sonuçta Orta Asya Türk 

Cumhuriyetleri içinde en liberal ve en demokrat ülke olan Kırgızistan diğer cumhuriyetlere 

nazaran daha az hammaddeye sahip olduğundan ülkeye yabancı sermaye yeterince 

gelememiştir.  

Ülke geçiş sürecinden bugüne iki önemli kriz yaşamıştır. Bunlardan birincisi dışarıdan 

kaynaklanan 1998 Rusya Krizi’dir. Bu kriz ertesinde Kırgız ekonomisi istikrara kavuşmuş ve 

yılda yaklaşık %5 oranında büyümüştür. Bu krizin olumsuz yansımaları giderek azalmakla 

birlikte halen devam etmektedir. Günümüzde halkın yaklaşık %23’ünün uluslar arası 

standartlara göre yoksulluk sınırı altında yaşadığı uluslar arası kuruluş raporlarında 

belirtilmektedir. İkincisi ise 24 Mart 2005 tarihinde gerçekleşen Halk Devrimidir. Ülkede 

yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların daha fazla demokrasi talepleri altında patlak vermesi 

Kırgızistan’da iktidarın değişmesine kadar süren eylemleri beraberinde getirmiş, devrim 

neticesinde dönemin Devlet Başkanı Askar Akayev ülkeyi terk etmiş ve yerine devlet 

başkanlığı görevine muhalefet hareketinin önde gelen isimlerinden Kurmanbek Bakiyev 

seçilmiştir. Bu değişime karşılık ülke çok ciddi bir durgunluğa girmemiş ve makro ekonomik 

istikrarı bozulmamıştır.  

2009 yılında elektrik fiyatlarının iki kat artması, halkın tepkisine yol açmıştır. Bu 

durum da 2010 yılında yaşanan halk ayaklanmasının bir nedeni olmuştur. Ülke hidroelektrik 

kaynakların genişliği bakımından Rusya ve Tacikistan’ın ardından BDT ülkeleri arasında 

üçüncü sıradadır. Uluslar arası Para Fonu’nun verilerine göre Kırgızistan ekonomisi 2010 yılı 

dışında makul bir büyüme hızına ulaşmıştır. 2000-2011 döneminde sadece 2010 yılında 

büyüme hızı negatif olmuştur. Kırgızistan’ın 2007 yılından sonra büyüme hızının düşmesi, 

küresel krizin sonucudur. Ancak Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası’nın 2011 yıllık 

rapora göre Kırgız Cumhuriyeti’nin ekonomik performansı yükselme eğilimindedir. Rapora 

göre 2011 yılında ülke ekonomisinde önemli iyileşmelerin olduğu söylenmektedir. Gelişmiş 

dış ekonomik ilişkiler sayesinde ekonomide bir toparlanma süreci gözlenmektedir.  Her 
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açıdan Kırgız ekonomisinde iyileşmelerin yaşandığı söylenebilir. Kırgız Cumhuriyeti’nin 

Ulusal istatistik Komitesi’nden elde edilen verilere bakıldığında, ülkenin ekonomik 

performansındaki iyileşme daha net gözlemlenebilir. 2010 ve 2011 dönemi için Gayri Safi 

Yurt İçi Hâsıla’daki değişim, sektörler bazında aşağıdaki gibidir: 

 

 2010 2011 
 

GSYİH 
içindeki 
payı (%) 

Büyüme 
Oranı (%) 

Büyüme 
Oranına 
Katkısı 

(%) 

GSYİH 
içindeki payı 

(%) 

Büyüme 
Oranı 
(%) 

Büyüme 
Oranına 
Katkısı 

(%) 
GSYİH 100.0 -0.5 -0.5 100.0 5.7 5.7 
Tarım 17.5 -2.6 -0.5 18.0 2.3 0.4 
Madencilik 0.6 -3.6 0.0 0.8 24.6 0.2 
İmalat 17.0 11.3 1.6 16.8 9.8 1.7 
Elektrik üretim ve 
dağıtımı 

3.1 11.2 0.2 3.1 22.4 0.7 

İnşaat 5.5 -18.5 -1.2 4.9 -3.9 -0.2 
Ticaret; motorlu araç 
onarımı 

16.0 -5.6 -0.9 16.1 7.0 1.1 

Otel ve restoranlar 1.3 -9.5 -0.1 1.3 9.3 0.1 
Ulaşım ve haberleşme 8.6 4.2 0.4 8.2 9.8 0.8 
Finansman 0.6 -4.9 0.0 0.5 6.7 0.0 
Gayrimenkul 
Faaliyetleri 

4.8 4.9 0.2 3.9 -1.7 -0.1 

Kamu Yönetimi 5.6 -0.3 0.0 5.4 5.1 0.3 
Eğitim 4.4 -0.3 0.0 5.0 0.3 0.0 
Sağlık 2.6 1.7 0.0 2.4 2.0 0.1 
Kamu Hizmetleri 2.3 -2.2 0.0 2.0 0.7 0.0 
Ürünlerdeki net vergiler 10.2 -0.5 -0.1 11.5 5.7 0.6 

  

Cari Ödemeler Dengesi rakamlarına baktığımız zaman 2010 yılı ile kıyaslandığında 

2011 yılında 101.2 milyon dolar değerine yükseldiği Şekil 1’den görülebilmektedir.  

 

 

 

Ticaret Dengesi   Transferler   Gelir Dengesi  Cari Denge 

Şekil 1. Cari Ödemeler Dengesi 
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Ülkede ticaret açığı olmasına rağmen, cari transfer oranlarının sürekli yüksek olduğu 

görülmektedir. 2011 sonuçlarına göre, cari açık 178.3 milyon dolardır. Bu değer de 

GSYİH’nın %3 değerine karşılık gelmektedir. 2010 yılında GSYİH oranı %8.4’tür. İthalat 

rakamlarındaki artışın ihracat değerlerindeki artıştan fazla olması da 2011 yılında ticaret 

açığının %38.8 seviyesine ulaştığı söylenebilir. Bu yüzde de 1.7 milyar dolarlık bir açık 

anlamına gelmektedir.  

2.LİTERATÜR 

Çalışma kapsamında, daha önce de değinildiği gibi Kırgızistan ekonomisinin, özellikle 

geçiş sürecindeki yapısı analiz edilecek ve gelecek 5 yıllık süreçte, ülke ekonomisinin 

göstergelerinde ne gibi değişmelerin yaşanacağı öngörülmeye çalışılacaktır. Ülke yönetimleri 

her zaman gelecekte ne gibi gelişmelerin olacağını bilmek isterler. Bu nedenle gelecek 

dönemlere yönelik analizler yapmak, özellikle son zamanlarda popüler hale gelmiştir. Teoride 

oldukça basit görünmesine karşın, gelecekteki gerçekleşmeleri öngörebilmek oldukça zordur. 

Fakat bu zorluk, doğru analizler yapıldığında rahatlıkla aşılabilmektedir.  

Literatüre bakıldığında, Kırgızistan ekonomisine yönelik yapılan pek çok çalışma 

mevcuttur. Hüseyin Avni Egeli ve Haluk Egeli’nin, “Bir Geçiş Ekonomisi Olarak 

Kırgızistan’ın Dış Borçlarının Sürdürülebilirliği” başlıklı çalışmalarında, ülkenin dış borçları 

ele alınmış ve geçiş sürecinden bugüne Kırgızistan’ın dış borçlarındaki gelişmeler ortaya 

konulmuştur. Bir başka çalışma Rıdvan Karluk’un “Küresel Krizin Kırgızistan Ekonomisine 

Etkisi ve Türkiye Kırgızistan Ekonomik İlişkilerindeki Gelişmeler” adlı çalışmasıdır. Bu 

çalışmada araştırmacı, Kırgızistan ekonomisinin yaşanan küresel krizden ne derece 

etkilendiğini ve bu krizin ülkenin Türkiye ile olan ilişkilerini zedeleyip zedelemediğini 

araştırmıştır. Bu amaçla ihracat ve ithalatta son yıllarda meydana gelen yüzde değişimleri 

kullanmıştır. Harun Bal, “Geçiş Ülkelerinde Yolsuzluk ve Kayıt dışı Ekonomi: Kırgızistan 

Bavul Ticareti Örneği” adlı çalışmasında, geçiş sürecini, Kırgızistan ekonomisi bağlamında 

ele almış, kayıt dışı ekonomik faaliyetler ve bavul ticaretinin merkezi büyük toptancı pazarları 

Bişkek’teki Dordoy (Tolçok) pazarı örneğinden hareketle bireysel gözlemler çerçevesinde 

değerlendirmiştir. Nazım Çatalbaş ve Zubeyr Yıldırım’ın “Geçiş Ekonomilerinde Bütçe 

Açıklarının Nedenleri: Polonya ve Kırgızistan Örneği” isimli çalışmasında geçiş 

ekonomilerinde bütçe açığı ve nedenlerini ele almışlardır. Geçiş ekonomilerini temsilen 

Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinden Polonya ve Orta Asya ülkelerinden Kırgızistan 
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seçilmiştir. Çalışma kapsamında bu iki ülke için bütçe açıklarının analizi gerçekleştirilmiştir. 

Ömer Selçuk Emsen, Sinan Kuşçu ve Filiz Sarsılmaz’ın “Phillips Eğrisi Analizi ve Geçiş 

Ekonomilerinden Kırgızistan Üzerine Uygulama” adlı çalışmaları 2003 yılında Gazi 

Üniversitesi İİBF Dergisi’nde yayınlanmıştır. Bu çalışmada, bağımsızlığına kavuşmuş ve 

gerek iktisadi gerekse siyasal anlamda liberal bir süreç yaşayan Kırgızistan’da işsizliği 

etkileyen faktör olarak enflasyonun ve ücretlerin etkisi ele alınmıştır. Recep-Soner Yavaş’ın 

“Türkiye Cumhuriyeti’nde Yatırım İndirimi Müessesesine Kısa Bir Bakış ve Kardeş Ülke 

Kırgızistan Cumhuriyeti ile Ekonomik İlişkiler” başlıklı çalışmalarında, yatırım indirimi 

istisnası örnekler ile açıklandıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgızistan Cumhuriyeti 

arasındaki ekonomik veriler karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Kırgızistan ekonomisine 

yönelik yapılmış çalışmalara ilişkin örnekleri çoğaltmak mümkündür.  

3.MATERYAL VE YÖNTEM 

Ülke ekonomilerinin analizi amaçlandığında, daha önce de değinildiği gibi pek çok 

alternatif yönteme başvurulabilir. Başvurulan her yöntem ile elde edilen sonuçlar, ülke 

ekonomileri hakkında az ya da çok yorum yapmamızı sağlar. Ancak burada amaç, mümkün 

olduğunca güvenilir sonuçlar elde etmektir. Güvenilir sonuçlar elde edebilmek, sadece doğru 

yönteme karar vermekle değil aynı zamanda bilgi ve deneyimlerin kullanılabilmesiyle 

doğrudan ilgilidir. Bu noktada araştırmacıların oldukça dikkatli olması gerekmektedir. Bu 

durum göz önüne alınarak ele alınan çalışma kapsamında, Kırgızistan ekonomisinin 

göstergesi olarak düşünülen enflasyon oranı, cari ödemeler dengesi, işsizlik oranı, milli 

tasarruflar düzeyi ve GSYİH büyüme hızı serileri incelenmiştir. Analiz aşamasında öncelikle 

serilerin zaman yolu grafikleri çizilip, zaman dönemleri itibariyle ne gibi değişmeler 

gösterdiği görsel olarak saptanmaya ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Görsel analiz, sadece ön 

bilgiler verdiği ve yeterli olmadığı için, görsel olarak serilere ilişkin yapılan tespitlerin 

ardından istatistiksel ve ekonometrik teknikler yardımıyla daha detaylı analizler yapılmaya 

çalışılmıştır. Serilerin yapılarına uygun olacağı düşünülen modelleme süreçleri dikkate 

alınarak, bu modellerin serilere nasıl bir uyum sergilediği belirli kriterler dikkate alınarak 

saptanmış ardından seçilen en uygun model dikkate alınarak gelecek 10 yıllık süreçte 

ekonomide ne gibi gelişmelerin yaşanacağı saptanmaya çalışılmıştır. Kullanılan modeller 

ARIMA modelleri, üstel düzgünleştirme modelleri ve Naive modellerdir. Serilere ilişkin 
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gözlemler 1992-2011 dönemi yıllık verilerinden oluşmaktadır. Veriler Economy Watch resmi 

sitesinden elde edilmiştir. 

4.BULGULAR 

Çalışmanın uygulama kısmında Kırgızistan ekonomisine ilişkin serilerin önce grafiği 

çizilecek, ardından yöntem bölümünde de değinildiği gibi alternatif modeller serilere 

denenerek en uygun olduğu belirlenen model seçilecektir. Seçilen bu model kullanılarak, ülke 

ekonomisinin geleceğine dair yorumlar yapılacaktır.  

Serilerin grafiğini çizmek, ilk etapta oldukça önemlidir. Özellikle finansal 

ekonometride serilerin zaman yolu grafiklerini çizmek büyük önem arz etmektedir. Bu sayede 

dönemler itibariyle ülke ekonomisinde meydana gelen değişmeler gözlenerek sebepleriyle 

birlikte açıklanabilir. Serilerin grafikleri aşağıda verilmiştir: 

 

Şekil 1. Enflasyon Oranı Zaman Yolu Grafiği 

Enflasyon belirleyicileri ve enflasyonun iktisadi önemi literatürde sıklıkla ele alınan 

konulardan biridir. Enflasyonun temel belirleyicileri döviz kuru rejimi, paracı faktörler, 

iktisadi dalgalanmalar vb. dir. Şekil 1’e baktığımızda, Kırgızistan’da enflasyon oranının yıllar 

itibariyle artış gösterdiği gözlenmektedir. Kırgızistan, bağımsızlıktan sonra hızlı üretim 

düşüşü, işsizlik gibi önemli problemlerle beraber hiperenflasyon problemiyle de karşı karşıya 

kalmıştır. 1993’te Kırgızistan’ın ulusal parası olan som’un rublenin yerini almasından sonra; 

Kırgızistan Merkez Bankası bağımsız ve etkin politika uygulama imkânına sahip olmuştur. 

Üretimin ilk beş yıl içerisinde iki kat daraldığı ve enflasyonun da bu yıllarda hiperenflasyon 

denecek kadar yüksek seviyelere ulaştığı Kırgızistan’da, özellikle enflasyonla mücadelede 

sıkı para ve maliye politikaları uygulanmaya başlamıştır. 1998 dönemine kadar kontrol altında 

tutulan enflasyon oranı, 1998 yılı Ağustos ayında yaşanan Rusya Krizi ile birlikte 1998 yılı 
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sonbaharında ülkede fiyatlar tekrar artış göstermiş ve 1999 yılında enflasyon %50’lerin 

üzerine çıkmıştır. Bu dönemde faiz oranları da enflasyon oranına paralel seyretmiştir. 2000’li 

yıllara gelindiğinde bu artışın hızında düşüş gözlenmektedir. Kırgızistan, 2003 yılının Ocak-

Ekim döneminde Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye ülkeler arasında en düşük enflasyon 

yaşanan ikinci ülke olmuştur.  

    

Şekil 2. Cari Ödemeler Dengesi Zaman Yolu Grafiği 

Gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret dengesi ihracatlarının ve diğer girdilerinin düşük 

düzeylerde seyretmesi, bunun yanında ithalat hacimlerinin yüksek seviyelerini korumasından 

dolayı genelde açıkla sonuçlanmaktadır. Bu ülkelerin genelinde yabancı sermaye akışının da 

istenilen seviyelerde olmamasından dolayı dış finansman ihtiyaçlarının karşılanmasının tek 

yolu dış borçlanmadır.  

Kırgızistan özellikle bağımsızlığı takip eden ilk yıllar, Şekil 2’den de görüldüğü gibi 

dış borçlanmaya önemli ölçüde ihtiyaç duymuştur. Ülke içi tasarruf birikimlerinin yok olması 

Kırgızistan’ı kalkınma ve yeni hayatına ayak uydurabilmesi için finansmanı ülke içinden 

mevcut olmadığından dışarıdan aramak zorunda bırakmıştır. Sovyetler Birliği’nin 

dağılmasından sonra Rusya Federasyonu eski Sovyetlerin tüm borçlarının servisi 

sorumluluğunu üzerine aldığından dolayı 1991’li yıllar için diğer deyişle bağımsız 

Kırgızistan’ın herhangi bir dış borç yükümlülüğü söz konusu değildir. Dış borçlarının 

gelişiminin daha anlaşılır olması için 1998 yılında yaşanan mali krize kadarki dönem ve 

sonraki dönem olarak incelenmeye tabi tutulmuştur. Şekil 2’ye baktığımız zaman dönemler 

itibariyle iniş ve çıkışlar gözlenmektedir. Daha önce de değinildiği gibi özellikle 

bağımsızlığın ilk yıllarında cari açığın fazlalığı dikkat çekmektedir. Sonraki yıllarda özellikle 

1998 krizinden sonra ülkenin toparlanma sürecine girdiği ve 2000’li yıllara kadar hızlı bir 
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toparlanma süreci geçirdiği, cari dengedeki artışa bakarak söylenebilir. Sonraki dönemlerde 

aynı artış hızının devam etmediği görülmektedir. Özellikle 2008 küresel krizinin Kırgızistan’ı 

etkilediği söylenebilir. 2005-2008 döneminde cari işlemler dengesi negatif yönde bir seyir 

izlemektedir. Kırgızistan’ın Toplam Dış Borç Servislerinin GSYİH’ye oranının büyüklüğü de 

bu sonucu destekler niteliktedir. Yapılması gereken dış borç ödemeleri yapıldıktan sonra, 

ülkede GSMH’nın ancak %1.2 veya %1.7’lik kısmı kalmaktadır. Grafiğe baktığımızda da son 

yıllarda cari dengenin negatif yönde seyir göstermeye devam ettiği söylenebilir.  

  

 

Şekil 3. İşsizlik Oranı Grafiği 

 İşsizlik oranlarındaki değişim, büyüme ve küçülme, ekonominin makro göstergeleri 

açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Ekonomilerin çoğu bu problemle sık sık yüzleşir. 

Özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından işsizlik daha da önem arz etmektedir. Kırgızistan 

gibi gelişmekte olan geçiş ekonomilerinde özellikle sermaye yetersizliği, yatırımları olumsuz 

yönde etkileyerek, istihdam imkânlarını daraltmaktadır. Kırgızistan’da Şekil 3’ten de 

görüldüğü gibi, bağımsızlığın ilk dönemlerinde işsizlik oranı düşüktür. Bunun nedeni olarak 

merkezi yönetim sistemi içinde herhangi bir işsizlik probleminin olmaması ve bağımsızlığın 

ilk dönemlerinde de bunun kısa süre de olsa devam etmesi gösterilebilir. Fakat ilerleyen 

dönemlerde Kırgızistan’ın üretim sürecinin devamını sağlayan girdilerin sirkülâsyonunun 

gerçekleşmemesi nedeniyle üretim düşmeye başlamış ve bazı tesislerde üretimin durmasına 

neden olmuştur. Bu durum da işsizlik oranında artışın yaşanmasına neden olmuştur. Bu artış, 

2005 yılına kadar hızla devam etmiş, bu dönemden sonra düşüşe geçmiştir.  
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Şekil 4. Milli Tasarruflar Grafiği 

 Gelişmekte olan ülkelerde kişi başına düşen gelir düşük olduğundan, ekonomik 

büyüme hızını finanse edecek tasarruflar oluşturulamaz. Gelişmekte olan ülkeler ve geçiş 

ekonomileri, gelir seviyelerinin yetersizliği nedeniyle toplam harcamalarını birincil ihtiyaçlar 

üzerinde yoğunlaştırırken düşük oranlarda tasarruf yapabilme imkânına sahip olmaktadırlar. 

Kırgızistan gibi ülkelerde reel gelirin düşük olması, düşük düzeyde tasarruf yapılmasına yol 

açmaktadır. Düşük düzeydeki iç tasarruflara bağlı olarak da yeterince sermaye birikimi 

gerçekleştirilememekte, istenilen düzeyde yatırım yapılamamaktadır. Bunun sonucunda da 

düşük gelir artışı ortaya çıkmaktadır. Böylece, düşük gelir düzeyine bağlı olarak ortaya çıkan 

düşük tasarruf, düşük yatırım ve düşük gelir artışı sonuçları görülmektedir. Bu durum da az 

gelişmişliği sürekli hale getirmektedir. Tasarruf yetersizliği nedeniyle hem fert başına düşen 

sermaye miktarı azalır, hem de var olan sermayenin artışı yavaş olur. İç tasarrufların yetersiz 

olması aynı zamanda dış ticaretin açık vermesi biçiminde de kendini gösterir. Yurt içi 

kaynakların yetersizliği olarak tanımlanan tasarruf açığı nedeniyle dış borçlanmaya 

başvurulması kaçınılmazdır. Şekil 4’e bakıldığında özellikle bağımsızlığın ilk yıllarında ülke 

içi tasarruf birikimlerinin yok olması, Kırgızistan’ı kalkınma ve yeni hayatına ayak 

uydurabilmesi için finansmanı ülke içinden mevcut olmadığından dışarıdan aramak zorunda 

bırakmıştır. Dolayısıyla bu tasarruf yetersizliği nedeniyle özellikle 90’lı yılların sonlarına 

kadar ülke, dış borçlanmaya oldukça fazla gereksinim duymuştur.  

Yetersiz olan ulusal tasarrufları belirli bir düzeye ulaştıracak politikalar dış kaynak 

gereksinimini azaltması bakımından oldukça önemlidir. Bu amaçla dar olan vergi tabanının 

genişletilmesi, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, yatırımları ve üretimi teşvik edici 
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bir vergi politikasının uygulanması gerekmektedir. Ayrıca özelleştirme yoluyla sağlanacak 

kaynakların kamu kesiminin borçlanma ihtiyacını azaltmada kullanılabilecek önemli bir araç 

olduğu unutulmamalıdır. Kırgızistan’da da dış borçların kamu varlıkları ile takas edilmesi 

yoluyla özelleştirme uygulamaları görülmektedir. Örneğin, Rusya’ya olan dış borcuna karşılık 

Bişkek’teki askeri fabrikanın hisse senetleri Rusya’ya satılmıştır. Bu ve buna benzer 

uygulamalarla Kırgızistan’da 2000’li yıllara gelindiğinde tasarrufların arttığı gözlenmektedir.

 

Şekil 5. GSYİH Büyüme Hızı Grafiği 

 Kırgızistan’da reel GSYİH, bağımsızlıktan sonraki birkaç sene düşük seviyelerdedir. 

Şekil 5’ten de görüldüğü gibi, büyüme hızının sıfırın üzerine çıkması özellikle 1996 yılından 

sonra gerçekleşmektedir. Bu dönemdeki artış, tarım üretimindeki artış ve Kumtor Altın 

Madeni’nin hizmete sokulmasıyla mümkün olmuştur. Kumtor’un üretime başlamasıyla 

GSYİH’daki artış hızlanmış, ancak 1998 yılında Rusya’da patlak veren kriz mali kriz 

nedeniyle yine düşüşe geçmiştir. 1999’dan itibaren tarım ve altın sektörüne bağlı olarak ciddi 

bir düşüş yaşanmamıştır. 1999-2001 yıllarında ortalama yüzde 4.6’lık büyüme sağlanmıştır. 

2002 yılında GSYİH artışı öngörülmesine rağmen force majeur etkenler nedeniyle bu 

dönemde Kırgız ekonomisi büyümemiştir (yüzde 0.0 oranında GSYİH artışı). Bunun nedeni, 

Kırgız-Kanada ortak teşebbüsü tarafından çalıştırılan Kumtor altın madeninde meydana gelen 

bir kazadan sonra üretimin durmasıdır. Üretim ilerleyen aylarda devam etmiş, ancak yıllık 

toplam üretim bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında daha düşük olarak gerçekleşmiştir. 2003 

yılında Kumtor’un üretiminin kazadan önceki seviyesine ulaşması ve dünya piyasalarında 

altının fiyatının yüksek değerlerde seyretmesi sayesinde yüzde 6.7’lik bir büyüme oranına 

ulaşılmıştır. 2005 yılında altın üretimindeki düşüş, bir kez daha büyüme hızının düşmesine 
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neden olmuştur. 2006-2009 döneminde de büyüme hızında düşüş gözlenmektedir. Ancak bu 

dönemden sonra küresel krizle birlikte ülkenin GSYİH büyüme hızı düşüş yaşamıştır.  

Çalışma kapsamında ele alınan serilerin analizinden de görüldüğü gibi, Kırgızistan 

ekonomisi henüz istikrarlı ve uzun vadeli bir toparlanmayı gerçekleştirebilecek ekonomik 

çeşitliliğe ulaşmamıştır. Ancak 90’lı yıllarda bağımsızlığına kavuşmuş olması, bu çeşitliliğe 

ulaşabilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Çalışmanın bundan sonraki 

bölümünde, eldeki verilerle gelecek dönemlerde ne gibi değişmelerin yaşanabileceği 

araştırılacaktır. 

Çalışmanın amacı gelecek 5 yıllık dönem için öngörü yapmak olduğundan, her bir 

seriye uygun model, istatistiksel ve ekonometrik teknikler kullanılarak elde edilmiştir. Krizle 

ilgili yapılan bu çalışmada ele alınacak olan serilerinin ekonometrik analizini 

gerçekleştirebilmek için bilindiği gibi durağanlık analizine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu analizi 

de birim kök testleriyle gerçekleştirmek mümkündür. En bilinen durağanlık analizi ADF 

(Augmented Dickey-Fuller) birim kök testidir. Bu sınama standart bir sınamadır. Bu nedenle 

finansal bir analiz gerçekleştirildiği için, serilerin durağan olup olmaması ile ilgili karar 

vermekte aceleci davranmamak gerekmektedir. Çalışmanın uygulama aşamasında 

değinileceği gibi, standart birim kök testleri, özellikle finansal göstergelerde uygulandığı 

zaman, gerçekte durağan olan bir zaman serisinin durağan dışıymış gibi yorumlanmasına 

neden olabilecektir. Bu da ciddi bir sorun demektir. Böyle bir problemle karşılaşmamak için 

yapısal analiz yapmak gerekmektedir. Zaman serilerinde durağan dışılığın bir nedeni de, ana 

kütle regresyon denklemi boyunca farklı örneklemler açısından değişiklikler göstermesidir. 

Genelde ekonomide yapısal kırılmaların bir nedeni olarak ekonomik politikalardaki 

değişmeler, ekonominin yapısındaki değişmeler veya belirli bir endüstride vuku bulan önemli 

bir gelişmenin yarattığı değişmeler sayılabilir. Eğer ekonomide bu tür yapısal değişmeler 

belirgin biçimde ortaya çıkmış fakat buna rağmen bu tür değişmeleri bir regresyon modeli 

çerçevesinde dikkate alınmamış ise elde edilen sonuçlara bağlı olarak yapılan önraporların 

sistematik sapmalı olacağı açıktır. Kırılmaları incelemenin bir yolu, kesikli değişmeleri veya 

regresyon katsayılarındaki kırılmaları test etmektir. Bu testlerin yapılması, kırılmadan şüphe 

duyulan tarihin bilinip bilinmemesine bağlıdır. Birim kök testlerinin tamamında ortaya çıkan 

en temel sakıncalardan birisi deterministik trend fonksiyonunun doğru şekilde belirlendiğinin 

zımnen varsayılmasıdır. Ancak Perron çalışmasında deterministik trend fonksiyonunda bir 
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kırılmanın varlığı gerçekte birim kök yokken sanki seride birim kök varmış gibi karar 

verilebileceğini tartışmıştır. Perron tarafından ileri sürülen yaklaşımda tekli kırılmanın olduğu 

ve kırılma zamanının bilindiği varsayımı çeşitli eleştirilere neden olmuştur. Bu varsayım 

geliştirilerek kırılma zamanının bilinmediği varsayımı şeklinde yeniden ele alınmıştır. Bu 

yaklaşım Zivot-Andrews tarafından 1992 yılında geliştirilmiştir. Yani kırılma zamanı 

Perron’da olduğu gibi dışsal olarak modele dâhil edilmemiş, içsel olarak modelin içinde 

belirlenmiştir. Bu nedenle çalışma kapsamında daha güvenilir tahminler elde edebilmek için 

Zivot-Andrews’un birim kök testi uygulanmıştır. Serilere ilişkin gerçekleştirilen ADF standart 

birim kök sınama sonuçları Tablo 1’deki gibidir: 

Tablo 1. Serilere İlişkin Durağanlık Sınaması Sonuçları 

Sınanacak 
6Hipotezler 

H0: Seride birim kök vardır (Seri durağan-dışıdır). 
H1: Seride birim kök yoktur.(Seri durağandır.) 

Seriler Test İstatistikleri Sonuç 

Enflasyon Oranı 
��� = −2.79 > � = −3.43 H0 

reddedilemez.(Kesmeli model) 
Birim kök vardır. 

Cari Ödemeler 
Dengesi 

��� = −3,23 > � = −3.73 H0 
reddedilemez. (Kesmeli model) 

Birim kök vardır. 

İşsizlik Oranı 
��� = −4.54 < � = −3.44 H0 
reddedilir.(Kesmeli model) 

Birim kök yoktur. 

Milli Tasarruflar 
Düzeyi 

��� = −2.85 > � = −3.66 H0 
reddedilemez.(Kesmeli model) 

Birim kök yoktur. 

GSYİH Büyüme Hızı 
��� = −4.38 < � = −3.43 H0 reddedilir. 

(Kesmeli model) 
Birim kök yoktur. 

Tablo 1’deki sonuçlardan hareketle serilere ilişkin yapılan durağanlık sınama 

sonuçlarına göre, seriler hiçbir işleme tabi tutulmadan analiz gerçekleştirilecek olursa yanıltıcı 

sonuçların elde edileceği açıktır. Dolayısıyla durağan-dışı seriler bir işleme tabi tutularak 

durağanlaştırılacak ve analiz gerçekleştirilebilir yorumu yapılabilir. Ancak bu yorum yanıltıcı 

olabilir. Çünkü ele alınan seriler, ülke ekonomisinin dinamizminden doğrudan etkilenen hatta 

ülke ekonomisinin yapısı hakkında fikir veren serilerdir. Bu nedenle ekonomide meydana 

gelecek bir değişme, serilerin yapısını doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle yapısal 

değişmenin varlığı söz konusu olabileceğinde, gerçekte durağan olan bir seri, sadece ADF 

testine bakıldığında durağan değilmiş gibi bir yanlış sonuca varılmasına neden olacaktır. Bu 

nedenledir ki serilere ilişkin yapısal kırılma analizlerini yapmak gerekir.  Çalışmanın önceki 
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bölümünde değinilen nedenlerden dolayı, sadece standart birim kök testlerine bakarak 

serilerin durağan olup olmadıklarına karar vermek doğru değildir. Bu nedenle çalışma 

kapsamında yapısal kırılmalı birim kök testlerinden Zivot-Andrews testi ile yeniden 

sınanmalıdır. Zivot-Andrews yapısal kırılmalı birim kök testi, hem birden fazla yapısal 

kırılmanın varlığını araştırdığı için hem de yapısal kırılmayı modelde endojen olarak ele 

aldığı için tercih edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 2’de olduğu gibidir: 

Tablo 2. Zivot-Andrews Yapısal kırılmalı Birim Kök Sınaması 

Model A  
 Enflasyon 

Oranı 
t 

istatistikleri 
Cari Denge 

t 
istatistikleri 

İşsizlik 
Oranı 

t 
istatistikleri 

TB 1998  1998  1998  
α -0.457 (-3.39) -0.425 (-3.42) -0.7178 (-5.39)** 
µ -0.8094 (-3.60) 1.754 (-3.49) 2.2402 (-5.60) 
β -0.0087 (-1.78) 0.009 (-3.87) -0.0027 (-3.78) 
θ -0.1632 (-1.45) -0.1632 (-2.86) 0.3810 (-3.45) 
k 2  1  3  
       
Model C Enflasyon 

Oranı 
t 

istatistikleri 
Cari Denge 

t 
istatistikleri 

İşsizlik 
Oranı 

t 
istatistikleri 

TB 2008  2008  2008  
α -0.327 (-3.55) -0.725 (-4.42) -0.5289 (-4.39) 
µ -0.6094 (-3.40) 2.754 (-4.49) 2.1425 (-4.26) 
β -0.069 (-2.78) -0.0087 (-1.87) -0.0027 (-2.52) 
θ 0.1632 (-2.45) -0.1532 (-1.86) 0.4805 (-3.22) 
γ 0.0548 (-2.37) -0.0897 (-3.36) -0.02 (-1.0508) 
k 2  1  1  

Tablo 2 (Devam) 

Model A  
 Milli Tasarruflar t istatistikleri GSYİH Büyüme Hızı t istatistikleri 
TB 2008  1998  
α -1.1688 (-4.5998) -0.2978 (-2.4689) 
µ 0.1568 (4.1587) 1.1967 (3.5478) 
β 0.0128 (4.2458) 0.0025 (1.4154) 
θ 0.0883 (2.1754) -0.5987 (-2.8974) 
k 2  1  
     
Model C Milli Tasarruflar t istatistikleri GSYİH Büyüme Hızı t istatistikleri 
TB 2007  2007  
α -1.5478 (-3.0585) -0.4589 (-2.2155) 
µ 0.4578 (2.1458) 0.8963 (3.1258) 
β 0.4589 (3.5965) 0.0356 (1.4732) 
θ 0.0147 (3.0547) 0.0356 (0.2154) 
γ 0.1598 (0.5469) -0.0125 (2.2369) 
k 3  1  
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Zivot ve Andrews’un sunduğu kritik değerler %1, %5 ve %10 için sırasıyla 5.57, -5.08 ve -

4.82’dir. k, her bir serinin testinde kullanılan gecikme uzunluğunu göstermektedir. Parantez içindeki 

sayılar, ilgili katsayılara ait t istatistikleridir. TB ise model içerisinde endojen olarak belirlenen olası 

kırılma tarihlerini göstermektedir. Model A için alternatif hipotez “serinin ortalamasında yapısal 

kırılma olan trend durağan bir süreç” şeklindedir. Buna göre boş hipotez serinin birim kök içerdiği 

şeklindedir. Tablo 2’de görüldüğü gibi α katsayısına ait minimum test istatistiği kritik değerler ile 

karşılaştırılmalıdır. Sonuçta kritik değerler her bir anlamlılık düzeyinde t istatistiğinden büyük 

olduğundan boş hipotez reddedilemez. Yani bütün serilerde yapısal kırılma yoktur ancak seriler birinci 

dereceden entegredir yani I(1) sürecidir. Bununla birlikte işsizlik oranı serisinde Model A için %5 ve 

%10 alınırsa yapısal kırılma çıkmaktadır, fakat %1 anlamlılık düzeyi dikkate alınırsa I(1) süreci 

olduğu söylenebilir. Model C ise en geniş modeldir. Model C için alternatif hipotez “serinin 

ortalamasında ve eğiminde yapısal kırılma olan trend durağan bir süreç olduğu test edilmektedir. Bu 

testte, ADF testinde olduğu gibi bağımlı değişkenin gecikmeli değerinin katsayısının anlamlılığı test 

edilmektedir. C modeline göre bütün seriler için yapısal kırılma yoktur ve seriler birinci dereceden 

entegredir sonucuna varılabilir. Yapılan birim kök testlerinin sonucuna göre bütün seriler I(1) sürecine 

sahiptir. Elde edilen bu sonucun ardından serilere ilişkin kısa dönemli öngörüler, uygun model 

belirlenerek yapılabilir.  

Bu aşamadan sonra kullanılacak modelleme yaklaşımları ARIMA (Otoregresif Entegre 

Hareketli Ortalama Modelleri), Naive ve SES (Basit Üstel Düzgünleştirme) modelleridir. Bu 

yöntemler serilere uygulandıktan sonra bilinen bazı mutlak ve nispi hata ölçüleri dikkate alınarak 

kıyaslama işlemine tabi tutulan modellerden serilere en iyi uyumu gösteren modelleme yaklaşımı 

dikkate alınacaktır. Ekonometrik bir analiz yapılmak istendiğinde, hangi amaçla analiz yapılmak 

istenirse istensin şüphesiz ki birbirine alternatif modelleme süreçleri dikkate alınabilir. Alternatif 

modeller arasında serilere en iyi uyumu gösteren yöntemi seçebilmek için mutlak ve nispi hata 

kriterlerine başvurulur. Bu hata kriterlerini minimum kılan (mutlak değerce sıfıra yakınlık) yöntem ya 

da metodoloji seçilmektedir.  Önraporlama yapmak elbette ki kolay değildir. Fakat serilerin doğru bir 
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şekilde analiz edilebilmesi durumunda başarılı sonuçlar elde etmek mümkündür. Çalışma kapsamında 

gözlem değerlerine bu 3 yöntem uygulanacak, seriye en iyi uyum gösteren yöntem dikkate alınarak 

gelecek için tahminler elde edilecektir. ARIMA modelleme süreçleri daha çok istatistiksel arka plana 

dayanan bir yaklaşımdır. Ele alınan serinin iktisadi yapısına bakılmaksızın sadece zaman boyunca 

göstermiş olduğu seyir dikkate alınarak analizler gerçekleştirilebilmektedir. Fakat iktisadi bir ilişkinin 

varlığını ele almaması, bu modellerin güvenilir sonuçlar vermediği anlamına gelmemektedir. ARIMA 

modelleri, kısa dönemli analizlerde oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Uzun dönemli analizler 

yapılmak istendiğinde eş tümleşme analizi daha yaygın kullanılmaktadır. Bu amaçla Hem Türkiye 

hem de Euro Bölgesine ilişkin alternatif modellerin uygulanmış ve elde edilen hata istatistikleri Tablo 

3’te verilmiştir. Hesaplanan hata istatistikleri literatürde mutlak ve nispi hata ölçüleri olarak 

bilinmektedir. Bu hata istatistiklerin uygulamalı çalışmalarda minimizasyonu amaçlanır.  

                                       Tablo 3. Uygun Model Seçimi 
 

Enflasyon Oranı 
Hatalar ARIMA(1,1,0) SES Naive2N 

ME -0,204 -0,082 -0,054* 
MAE 2,178 0,871* 2,2 
MSE 17,20 2,75* 20,6 
SSE 4335,3 693,6* 5182 
RSE 65,84 26,34* 71,99 
MPE -1,104 -0,442 0,28* 

MAPE 6,221 2,488* 6,23 

 
GSYİH Büyüme Hızı 

Hatalar ARIMA(1,1,0) SES Naive2N 

ME -0.054 -0.04* -0.065 
MAE 26.868 21.94 17.361* 
MSE 0.327 0.291 0.286* 
SSE 0.324 0.258 0.207* 

Cari Ödemeler Dengesi 
Hatalar ARIMA(1,1,1) SES Naive2N 

ME -0,458* 0,114 0,201 
MAE 1,147* 2,105 2,147 
MSE 2,114* 2,145 2,987 
SSE 2,147* 2,996 3,101 
RSE 1,114* 2,115 2,103 
MPE 3,423* 3,500 3,504 

MAPE 2,447* 2,458 2,479 

İşsizlik Oranı 
Hatalar ARIMA(2,1,0) SES Naive2N 

ME -0,088* -0,099 -0,102 
MAE 2.648* 2.864 3.122 

MSE 19.67* 22.17 25.53 
SSE -1.151* -1.347 -1.607 
RSE 6.480* 6.994 7.650 
MPE 4.435* 4.709 5.053 

MAPE 2.648* 2.864 3.122 

Milli Tasarruflar Düzeyi 
Hatalar ARIMA(1,1,0) SES Naive2N 

ME 0.032* 0.198 0.204 
MAE 1.035 0.83* 1.223 
MSE 1.876 1.18* 2.504 
SSE 0.181* 0.44 -0.472 
RSE 12.43 9.92* 14.86 
MPE 1.370 1.08* 1.582 

MAPE 1.087* 1.370 1.582 
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RSE -5.61 -4.44* -6.42 
MPE 17.49 15.82 15.73* 

MAPE 0.569 0.508 0.455* 
 

En uygun modelin seçiminde, her bir hata istatistiğinde sıfıra en yakın değeri veren yöntem 

için yıldız işareti konulmuş ve sonuçta en çok yıldızı olan yöntem en iyi yöntem olarak kabul 

edilmiştir. Tablo 3’teki sonuçlarda ele alınan tüm seriler için uygun modeller, hata 

istatistiklerine bakılarak seçilmiştir. Her bir hata istatistiği için mutlak değerce minimum 

değeri üreten modelleme süreci, ele alınan seri için uygun görülmüş ve Tablo 3’te görüldüğü 

gibi yanına * işareti konulmuştur. Ele alınan seriler için en uygun modeller kalın ve italik 

olarak yazılmıştır. Çalışmanın bu bölümüne kadar yapılan ekonometrik analiz expost 

önraporlama olarak bilinmektedir. Önraporlama ya da öngörü yapmak, geleceğe dair bazı 

bekleyişleri tanımlamak demektir. Fakat zaman serileri analizinde geleceğe dair ögörülerde 

bulunulmadan önce veri setini dikkate alarak uygun olduğu düşünülen modelin veya 

modellerin sürece uyum sergileyip sergilemediğine bakılmalıdır. Bu işleme ex-post 

önraporlama denilmektedir. Bu işlem sonucunda tatmin edici sonuçlar veren modelleme 

süreci dikkate alınarak geleceğe dair öngörülerde bulunulur yani ex-ante önraporlar 

gerçekleştirilir. Ex-post önraporlama, gerçekleşen verilere, seçilen modellerin iyi bir uyum 

sağlayıp sağlamadığını görmek için gerçekleştirilir. Bu kararı verebilmek için hata 

istatistiklerine başvurulur. Eğer seçilen modeller zaman dönemleri itibariyle serilere iyi bir 

uyum gösteriyorsa o zaman gelecek dönemlere ilişkin öngörüler ex-ante önraporlama ile 

yapılır.  Geleceğe ilişkin öngörüler aşağıdaki şekillerde görülmektedir: 

 

 

Kırgızistan’da enflasyon oranına 
ilişkin elde edilen gelecek 
tahminlerine bakıldığında, 
serinin yıllar itibariyle artma 
eğilimini sürdürdüğü 
gözlenmektedir. Özellikle 1998 
Rusya Krizi’nin de etkisiyle 
hiperenflasyon dönemi geçiren 
ülkede, önümüzdeki 5 yıllık 
dönemde de yüksek enflasyon 
oranlarının gözleneceği 
öngörülmektedir.  
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Özellikle bağımsızlığın ilk 
yıllarında ciddi bir cari açık 
probleminin yaşandığı gözlenen 
Kırgızistan için yapılan gelecek 
tahminlerine bakıldığında 
gelecek 5 yıllık dönemde, cari 
dengede toparlanma yaşanacağı 
gözlenmektedir. Ülke içi 
tasarrufların yetersizliğinden 
kaynaklanan cari açık, 1998 
krizinden sonra fazlalık yönünde 
ilerlemeye başlamış ve bu durum 
önümüzdeki 5 yıllık süreçte de 
devam edecektir denilebilir.  

 

Literatürde Phillips Eğrisi olarak 
bilinen teoriden hareketle 
işsizlik oranları yorumlanırken 
enflasyon oranları ile birlikte ele 
alınır. Çünkü bu iki seri birbirini 
destekler nitelikte sonuçlar 
üretmektedir. Gelecek 5 yıllık 
dönem için yapılan öngörülerde 
yüksek enflasyon oranları 
öngörülmüştü. Bu sonuca paralel 
olarak gelecek dönemlerde 
işsizlik oranında düşüş 
öngörülmektedir.  

 

Gelişmekte olan ülkeler ve geçiş 
ekonomileri, gelir seviyelerinin 
yetersizliği nedeniyle toplam 
harcamalarını birincil ihtiyaçlar 
üzerinde yoğunlaştırırken düşük 
oranlarda tasarruf yapabilme 
imkânına sahip olmaktadırlar. 
Kırgızistan gibi ülkelerde de 
durum bu şekilde olduğundan 
Milli Tasarruf Düzeyleri oldukça 
düşüktür. Grafiği 
incelediğimizde gelecek 5 yıllık 
dönemde tasarruflarda artış 
beklenmektedir. 
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GSYİH’nın yıllar itibariye 
gösterdiği yapı incelendiğinde 
özellikle bağımsızlığın ilk 
dönemlerinde düşük seviyelerde 
GSYİH rakamları ile 
karşılaşılırken daha sonra bu 
büyüme değerlerinde artış 
gözlenmiştir. Gelecek 5 yıllık 
dönemde ülkenin GSYİH’sında 
ciddi bir artış beklenmemektedir.  

 

5. SONUÇ 

Bu çalışmada, ekonometrik modelleme yaklaşımları kullanılarak Kırgızistan 

ekonomisinin yapısı analiz edilmiştir. Çalışmanın esas amacı gelecek tahmini olduğundan 

yapılan tüm analizler bu amaca yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Ele alınan serilerin her biri, 

ülkenin ekonomik ve sosyal şartları dikkate alınarak analiz edilmiş, zaman dönemleri 

itibariyle meydana gelen değişmeler görsel olarak değerlendirilmiştir. Serilere ilişkin yapılan 

5 yıllık öngörülerde, ülkenin yüksek enflasyon oranlarını görmeye devam edeceği 

görülmektedir. Özellikle Rusya Krizi nedeniyle hiperenflasyon dönemi geçiren ülkenin 

gelecekte de bu etkiyi hissedeceği öngörülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret 

dengesi ihracatlarının ve diğer girdilerinin düşük düzeylerde seyretmesi, bunun yanında 

ithalat hacimlerinin yüksek seviyelerini korumasından dolayı genelde açıkla 

sonuçlanmaktadır. Bu nedenle cari ödemeler dengesinin açık yönünde seyredip 

seyredilmediğine bakılmalıdır. 1998 dönemine kadar cari açık yönünde seyir gösteren 

ödemeler dengesinin bu dönemden sonra yükselişe geçtiği görülmektedir. Gelecek 5 yıllık 

dönemde de ülkenin cari açık sorunu ile karşılaşmayacağı öngörülmektedir. Enflasyon oranı 

ile işsizlik oranının ters ilişkili olması durumu, Kırgızistan verilerinde de net bir şekilde 

görülmektedir. Gelecek 5 yıllık dönemde enflasyon oranlarında artış bekleneceğinden işsizlik 

oranlarında düşüş beklenmesi teoriyi destekler niteliktedir. Gelişmekte olan ülkelerde kişi 

başına düşen gelir düşük olduğundan, ekonomik büyüme hızını finanse edecek tasarruflar 

oluşturulamaz. Gelişmekte olan ülkeler ve geçiş ekonomileri, gelir seviyelerinin yetersizliği 

nedeniyle toplam harcamalarını birincil ihtiyaçlar üzerinde yoğunlaştırırken düşük oranlarda 

tasarruf yapabilme imkânına sahip olmaktadırlar. Ülke özellikle bağımsızlığının ilk 

dönemlerinde düşük tasarruf rakamlarına sahipken daha sonra toparlandığı gözlenmektedir. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 
 

21 

Gelecek 5 yıllık dönemde de çok hızlı olmasa da ülke tasarruflarında artış beklenmektedir. 

Kumtor Altın Madeni’nin üretime geçişi ile hızlı bir yükseliş gözlemlenen GSYİH Büyüme 

hızının önümüzdeki 5 yıllık dönemde olağan seyrini devam ettireceği öngörülmektedir. Ele 

alınan serilere bakıldığında, ülke ekonomisinin özellikle bağımsızlığının ilk dönemlerine 

nazaran toparlandığı söylenebilir. Gelecekte de bu durumunu muhafaza edeceği, yapılan 

öngörülerden görülmektedir. Ancak zaman geçtikçe ülkeye ait finansal verilerde daha hızlı bir 

iyileşmeye yaşanması beklenmektedir. Bu bekleyişin gerçekleşip gerçekleşmediğine, gelecek 

dönemlerde yapılacak önraporlama çalışmaları neticesinde karar verilebilir.  
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ANADOLUDA TÜRKLERE AİD YER İSİMLERİ / H. NİHAL-AHMED NACİ∗∗∗∗  

 

Muhammet KEMALOĞLU∗∗∗∗∗∗∗∗ 

ÖZ 

Jeo-politik önemi dolayısıyla Anadolu, tarih boyunca pek çok milletin ilgisini üzerine çekmiş 
ve bu sebeple de sayısız istilâya sahne olmuş, değişik din ve kültürlerin tesirinde kalmıştır. 
Lâkin bu istilâ ve kültür değişikliklerinden hiç biri XI. yüzyılda başlayan ve Anadolu’nun 
Türkleşmesi ve İslâmlaşması ile sonuçlanan Oğuz (Türkmen) istilâsı kadar derin izler 
bırakamamıştır. Sürekli harpler sebebiyle nüfusu oldukça azalan Anadolu'ya Selçuklu fetihleri 
ile birlikte kalabalık Türkmen gurupları gelmiş ve bu göçebeler hemen açılan topraklara 
yerleşerek, başta Doğu ve Orta Anadolu sahası olmak üzere kısa zamanda Bizans Küçük-
Asya'sını hâkimiyetleri altına almışlardı. Böylece Anadolu’nun etnik siması Türkler lehine 
değişti. Türkleşme işte bu değişikliğin eseridir.  

Anahtar Kelimeler: XI. Yüzyıl, Türk, Türk Kültürü, Anadolu,Yer isimleri 

 

NAMES OF TURKS IN ANATOLIA 

ABSTRACT 

Because of its geo-political importance of Anatolia, throughout history, many of the nation's 
attention has been drawn, and for this reason, the scene of numerous invasion, has been the 
influence of different religions and cultures. And cultural changes: but none of this invasion 
and Anatolia starting XI. Century Turkification and Islamization resulting in deep scars up to 
the invasion failed to Oguz Turkmen. The population is very reduced due to continuous harpe 
Anatolia Seljuk conquests Turkmen groups came together with the crowd and immediately 
opened the nomads settled in the land, particularly in Eastern and Central Anatolia, including 
court had taken a short time under Byzantine domination young-Asyasını. Thus, the Anatolian 
Turks in favor of ethnic feature has changed. Turkization here is the work of this change. 

Key Words:  XI. Century, Anatolia, Turkish Culture, Geographical Names 

                                                 
∗ Bu makale H.Nihal ve Ahmet Naci tarafından “Anadolu’da Türklere Ait Yer İsimleri” adıyla  Türkiyat Mecmuası’nın 1926 tarihli nüshasında 243-260. sayfalarında 

yayımlanmıştır (Türkiyat Mecmuası ,1926 İkinci Cild,İstanbul Darü-l Fünun Türkiyat Enstitüsü Tarafından Neşredilmiştir. Müdür-Köprülüzade Mehmed Fuad İstanbul 

Darülfünunda Türk Edebiyat Tarihi Müderrisi İstanbul Devlet Matbaası 1928,Sayfa: 243-259). Metin günümüz alfabesine aktarılırken aslına sadık kalınarak hiçbir değişiklik 
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Mektebine devam eder ve bu arada Ahmet Naci adlı bir arkadaşı ile, “Anadolu’da Türklere Ait Yer İsimleri” adlı bir çalışma yapar. Atsız bu çalışma ile hocası Prof.Dr. M. 

Fuat Köprülü’nün dikkatini çeker. 1930 yılında Edirneli Nazmi’nin divanı üzerinde mezuniyet çalışması yapar ve aynı yılda da Edebiyat Fakültesinden mezun olur. Yer 

adları hakkındaki çalışmalar cumhuriyetin ilk yıllarına dek uzanır. Bu yıllarda yayınlanan ve topografya haritalarından derlenen bilgilere dayanan “Anadolu’da Türklere Aid 

Yer İsimleri” adlı çalışma ilklerden birisidir. Bu yayının hemen ardından o günkü adıyla “Maarif Vekâleti” “Coğrafi İsimlerin İmlâları Hakkında Rapor” isimli kitabı 

yayınlamış ve yer adlarının kullanımında birlikteliği sağlamaya dönük önemli bir adım atılmıştır. 
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GİRİŞ 

 

Anadolu da köy, dağ, ırmak, vesair adların cemi ve tetkiki meselesinin alelumum Türkiyat 
nokta-i nazarından ne kadar mühim bir iş olduğunu izaha lüzum görmeyiz. Bilhassa Anadolu 
etnolojisinin tenviri cihetinde, böyle bir tetkikin şimdiye kadar yapılmaması, bir eksiklikti. Biz 
bu makalemizde ilk defa olarak böyle bir teşebbüste bulunduk. Ve bugünkü vesait nispetinde 
yapılması kabil olanı yaptık. Ümit etmek istiyoruz ki, ellerinde daha iyi vesaiti olanlar ve böyle 
bir tetkike vaziyetleri, daha müsait bulunanlar, bizim yapmak istediğimizi bu başlanan işi, 
ikmal etsinler. Tetkikatımızı Erkan-ı Harbiye’nin, 1/200.000 mikyasındaki haritalarında yaptık. 
Fakat maalesef bütün Anadolu’ya teşmil edemedik. Çünkü “Orta Anadolu”ya ait paftaların 
ekserisi eksikti. Binaenaleyh elde mevcut olanlarla iktifaya mecbur kaldık. “Türkiyat 
Mecmuası”nın birinci cildinde Oğuzlardan dört boya (Kayı, Bayat, Salur, Çepni) ait pek 
kıymetli tetkiki yazan, Köprülüzade Fuad Beg, vesaitin fikdanından, ancak Kastamonu civarı 
haritasını tetkik edebilmiş. Ve misal olarak ancak bir iki köy adı zikredebilmişti. Biz “Orta 
Anadolu”yu gözden geçirememekle beraber, 14 Kayı, 12 Bayat, 14 Salur, 10 Çepni adlı köye 
rast geldik. “Orta Anadolu” paftaları gözden geçirilince, bu dört boya ait birçok köye daha 
tesadüf edileceği gibi, bizim tetkik ettiğimiz paftalardan bilhassa “Garbi Anadolu”ya ait 
olanların bazılarında da, bir takım köylerin yalnız yerlerinin gösterilip adlarının 
zikredilmemesi, bu boylara ait birçok köylerin daha mevcut olabileceği ihtimalini hatıra getirir. 
“Anadolu”yu tetkik ederken birçok şeyler nazar-ı dikkatimizi celp etti: Mesela Oğuz boylarına 
ait adlardan bazılarının adeta tanınmayacak kadar şeklini değiştirdiğini gördük. Bunlardan 
bazıları hakkında “Oğuz boylarına aiddir veya değildir diye kuvvetli bir hüküm vermek 
mümkün olmamakla beraber, bazılarının bir takım karinelerde, Oğuz boylarına ait olduğunu 
istihraç ettik. Mesela: Giresun’un 30 kilometre cenub-i garbisinde. “Poyundur” adlı bir köye 
rast geldik ki bunun “Bayandır” olduğuna tereddütsüz hüküm ettik. Çünkü bir kere 
“Bayandır”lar tetkikatımızda gördüğümüz ki, Anadolu’nun her tarafına yayılan bir boy olduğu 
gibi “Bayandır” ın bugünkü Giresun ve havalisindeki şekli telaffuzda “Payudur”dan başka bir 
şey olamaz. Keza “Eymür” adlı köylerden birçoğunun, bit tabii mermuzma ile “Emr, Emir, 
Omur, Eymir” şekillerine girdiğini gördük. Böyle garip bir şekle bürünmüş köylerin 
yakınlarında, Oğuzların diğer boylarına ait adların bulunması, bize bununda “Eymir” den 
muharref olduğu zannı verirdi. Çünkü tetkikatımızda muhtelif boylara ait Oğuzların 
birbirlerine yakın yerlerde köyler teşkil ettiklerini gördük. Sonra, Oğuz boylarından “Karkın” 
ların “Kargın, Gargın, Karnık” şekillerini aldığını gördük. Bunlardan “Kargın” ve “Gargın”ın 
Anadolu’nun bugünkü şivelerine göre “Karkın” olduğu zahir ise de, “Karınk”ın “Karkın”dan 
muharref olduğu belki bir bakışta yanlış gibi gözükebilir. Biz bunda, “Şark-ı Anadolu”ya ait 
bir şive hususiyetiyle izah edebildik. Malumdur ki bu gün şark-i Anadolu Türkleri bazı 
kelimelerin harflerinde takdim-tehir yaparlar: “toprak-torpah” “pekic-kepiç”, “sonra-sorna”, 
gibi.. 

 Binaenaley “Karkın”ın da aynı istihaleye uğrayarak “Kırnık-Karnık” şeklini aldığı tahmin 
olunabilir. Bilhassa zikrettiğimiz iki “Kırnık”ın farkı Anadolu’da olması, bu iddiamızı 
kuvvetlendiren delillerdendir. Keza yine haritada “Kayı” adıyla rast geldiğimiz nahiyemizdeki 
bir köyün adının “Kaya” olduğunu ve ahdisinden bir kısmının da Rum olduğunu oraya 
gidenlerden işittik Binaen aley haritaya “Kaya”nın “Kayı” suretinde geçtiği anlaşılabilir. Ve 
bundan da birçok isimlerin haritaya yanlış olarak geçebileceği varid hatr olur. Biz böyle 
şüpheli isimlerden birçoğunu bu cetvelimize almadık. Oğuzların “Üçok” kolundan ve “Deniz 
Han” oğullarından “Yıva”, “Uva” boyuna gelince: Muhtelif yerlerde “Yıva-Uva-Ava” 
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şekillerinde yazılan bu boyun asıl adının “Yıva” olduğunu ve sonraları “ Iyva-Ava” şekillerine 
tebdil ettiğini zann ediyoruz: “Yıgaç”ın “Iygac-Ağaç”, “Yığalamak”ın “Ağalamak” olması 
gibi… Biz bu boyun adına ancak mevhir şekilde rast geldik. Sonra “Şeytan Ava”, “Şenlik 
Ava” gibi isimlere de tesadüf ettik ki her halde mahallinde tetkikatta bulunmak lazımdır. Zira 
bulduğumuz “10” dane “Çepni” adlı köyden iki danesinin ahalisinin tamamıyla Çerkez 
olduğunu istiklal harbine iştirak eden ve bütün oraları dolaşan bir zabit arkadaşımız anlattı. 
Mesela: Meşhur “İnönü”nün şimalinde. Bir birine pek yakın iki köy vardır ki birinin adı 
“Yörük Çepni” diğerinin adı da, “Çerkez Çepni”dir. Zabit arkadaşımız “Yörük Çepni” 
ahalisinin Türk yerlilerle, Rumeli muhacirlerinden ibaret olduğunu, “Çerkez Çepni” ahalisinin 
ise kâmilen Çerkez olduğunu temin etti. Yine bu arkadaşımız “Bandırma” civarında ki diğer 
“Çepni” nin de Çerkez olduğunu söyledi ki, bizde “Bandırma” civarında bir “Çepni” bulduk.  

Acaba bu neye alamettir? Halis bir Oğuz boyu olan “Çepni” lerin Çerkezlerle ne gibi alakası 
vardı? Bize göre burada yalnız bir ihtimal vardı. Buraları evvelce hiç şüphesiz Türktü. İhtimal 
muhtelif sebeplerle ahalisi azaldı ve hükümet tarafından, bu eksilenlerin yerlerine külliyetli 
Çerkez muhacirleri yerleştirildi. Akliyetde kalan köyün Türkleri meceber zamanla ya 
Çerkesleşdi, yahudda Çerkezlerin hırsızlıkları vesaire yüzünden hicret ettiler. Harita üzerinde 
“Anadolu”yu tetkik ederken, “Oğuzlar”a ait iki türlü adlara rast geldik. Birincisi, umumi 
Oğuzlara ait isimlerdir: Bozok, Oğuz gibi… Hiç şüphe yoktur ki “Bozok” adlı köy, Bozoklara 
mensup muhtelif oğuz boylarından ferdler tarafından tesis olunduğu gibi, “Oğuz” adlı köylerde 
bütün Oğuzlara mensup efrad veya aileler tarafından teşkil olunmuştur. İkincisi, boylara ait 
adlardır: “Kayı, Bayat, Salur” vesaire gibi….  

Hatta bazen bu boyların oymaklarına ait adlara da rast geldik: “Karaman” gibi.  

Birde Oğuzlarla kuvvetli münesebatdar fakat başka Türk ahaliyle de alakası olan umumi 
isimlere tesadüf ettik: Türk, Türkmen gibi. Kezalik, yine Anadolu’da, “Oğuzlar”ın haritada 
“Özbek, Tatar, Kırgız, Kuman, Karluk, Kazak, Hazar, Kurikan” adlarına da rast geldik. Hatta 
“Macar” adlı köyler bile bulduk. Fikrimizce, şimdilik Türkiyatçılarımızın gözü önüne 
koyduğumuz bu ufak liste, etnoloji ve tarih itibariyle çok tetkike değer bir mevzu olmalıdır. 
“Kırgız”ların “Kumuk”ların, “Kurikan”ların, vesairenin Anadolu’ya geldiğine dair hiçbir tarihi 
vakıa bilmiyoruz. Böyle oluyor da nasıl Anadolu da bu adlara rast geliniyor? Bu badede fikir 
beyan etmeyi zül hissetmezin haricinde gördüğümüzden sükût etmeyi ve bu meseleyi erbabına 
bırakmayı tercih ederiz. Bu adlar, Anadolu ahalisinin sırf Oğuzlardan olması nazariyesini 
çürütmektedir. Tetkikatımızda bulduğumuz muhtelif boylara ait adların listesi şudur:  

 

ÜÇOKLAR:  

 

Gök Han Boyları, Peçene-Benk 2, Bayandır 16, Çavuldur 5, Çepni 10. 

Dağ Han Boyları: Eymir 20, Salur: 4 –Karaman 17, Alayund 2, Üreyir 5. 

Deniz Han Boyları: Bukduz 1, İğdir 4, Yıva-Ava 9, Kınık 10. 
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BOZOKLAR   

 

Gün Han Boyları: Kayı 13, Bayat 16, Alka Evli 5, Kara Evli 4.  

Ay Han Boyları: Döger 4, Dodurga 3, Yabırlı 5, Yand 4. 

Yıldız Han Boyları: Afşar 12, Karık-Çerikli 9, Begdili 2, Karkın 13. 

 

Şu cetvelden anlaşılıyor ki Bozoklara ait 81, Üçoklara ait 82 köye rast geldik. Fakat Üç oklara 
ait “Karamanlar”da ilave edersek, bu muvazene, üç oklara lehine bir fark gösteriyor. Fakat hiç 
şüphe yoktur ki bu, tam ve kati bir nispet değildir. Tam Anadolu haritasının tetkikinde sonradır 
ki sağ ve sol kolların hakiki nisbeti anlaşılacaktır. Çünkü biz tetkik ettiğimiz paftalarda “Alka 
Evli”, “Yabırlı”, “Çavuldur”, “Üreğir”, adlarına tesadüf etmediğimiz halde, bazı 
vilayetlerimizde tetkikat yapan bazı genç Türkçüler, bu adlarda köylerin mevcut olduğunu 
haber veriyorlar. Mamafih, her boyun birbirine nisbeti büyük farklar göstermektedir. Mesela 
“Kayı, Bayat, Afşar, Bayındır” gibi boylarla “Döğer, Dodurga” vesaire hiç şüphe yoktur ki 
kemiyetce bir birbiriyle kıyas edilemez. Tarihte mühim harekete iştirak eden büyük boylar 
olduğu gibi, hemen hiç adı işitilmeyen boylarda vardır. Buda onların ehemmiyetleri hakkında 
bir fikir verebilir. Diğer adlara gelince: bunların içinde birinciliği “Tatar” adlı köyler işgal 
etmektedir. “Tatar” kelimesi muğlâk olmakla beraber, bu isimdeki köylerin Ruslar tarafından 
işgal edilen Türk memleketlerinden gelen “Tatar, Başkurd, Nogay” vesaireler olduğu kabul 
olunabilir. “Danişmend” adlı köyler ikinciliği kazanmaktadır. Bununla beraber “Danişmend” 
adındaki köylerinde kaydı ihtiyatla talik olunması lazım gelir. Çünkü “Danişmenliler”in hiçbir 
zaman hükmü ve nizamları altına düşmenin mıntıkalarda bu addaki köylere rast geldik. Esasen 
“Danişmentliler” için, Tatarlarda olduğu gibi, hicret ihtimalide vaki değildir. 
“Danişmenliler”in sakin oldukları yerler düşman istilasına uğramamıştır. 

Anadolu'da 4 tane “Özbek”, 2 tane “Kurikan”, 3 “Kazak”, 5 “Kuman”, 11 “Karluk”, 1 
“Kırgız”, 1 “Kumuk”, 1 “Hazar”, 2 “Macar”, 1 “Harzem”, adlı köye rast geldik. İşte bu 
“Harzem” adındaki köyün, ”Çepni” istilasından kaçan “Harzemler”den bir gurup tarafından 
teşkil olunduğunu kabul edebiliriz. Fakat “Özbekler”in, “Kumuklar”ın, “Kırgızlar”ın bilhassa 
“Kurikanlar”ın Anadolu’ya geldiklerine dair tarih henüz bir şey söylememiştir. Velhasıl bu 
meseleleri erbabına bırakarak şimdilik listemizi takdim ediyoruz. Bu adlar haritadaki imlaları 
muhafaza olunarak alınmıştır. Üç yıldan evvel memleketimiz mükemmel bir haritaya malik 
olamayacağından, üç seneden evvel bizim bulduklarımızdan fazlasını bulmak kabil 
olamayacaktır. Buradaki isimler dört kısımdır.  

 

1. OĞUZLARA AİD ADLAR 

2. OĞUZLARLA MÜNASEBETLİ ADLAR 

3. OĞUZLARDAN GAYRİ TÜRKLERE AİD ADLAR 

4. TÜRK AYİN VE ANANELERİNE AİD ADLAR 
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A. OĞUZLARA DAİR ADLAR  

I. UMUMİ OĞUZLARA DAİR ADLAR 

 

Aşağı Oğuzhan: Ahlat'ın 25 kilometre şimalinde. 

Yukarı Oğuzhan: Ahlat’ın 25 kilometre şimalinde.  

Oğuzlar: Çemişkezek’in 5 kilometre cenub-i garbisinde.  

Oğuzlar: Mamurat”ü-l Azizin 25 kilometre kadar şark-ı cenub-isinde  

Oğuz Dağı: Erzincan’ın 30 şimalinde bir dağ. 

Ovuzlar: Bigadiç’in 16 kilometre cenub-i garbisinde. 

Guz: Kilis civarında, Bab nahiyesinin 4 kilometre cenub-i garbisinde.  

Buz Uh: Bilecik’in 10 kilometre şimalinde. 

 

1) BOZOKLAR  

GÜN HAN BOYLARI 

a) “Kayı”lar: 

Kayı Köyü: Gediz'in 45 kilometre şimalinde.  

Kayı Dere: Muğla’nın 40 kilometre garbinde. 

Kayı Dere Çayı: Menderese akar. Kayı Dere Köyünün yanında doğar.  

Kayılar: Aydının 45 kilometre cenub-i şarkisinde. “Bu isim Kayılardan mahruf olduğu pek 
aşikâr olarak görünür” 

Kayı: Burdur’un 61 kilometre cenub-i şarkisinde. 

Kayı: Isparta’nın 8 kilometre şimali garbisinde. 

Kayı: Burdurun 23 kilometre cenub-i garbisinde. 

Kayıklı: Aydının 23 kilometre cenub-i garbisinde. “Malum olduğu üzere Kayının aslı 
“Kayyığ”dır. “Ğ”, “K”ya münkalib olduğu tahmin olunabilir. 

Kayık: Sapanca’nın 20 kilometre cenubunda. 

Kayı: Eskişehir’in 24 kilometre cenubunda. 

Kayı Geri: Domaniç’in 41 kilometre cenubunda. 

Kayı Köyü: Denizlinin 6 kilometre şimal-i garbisinde. 

Kayı Köyü: Fethiye “Mekri”nin 60 kilometre şimalinde. Köyceğiz Gölünün garbında, göl 
sahasından 4 kilometre uzaktadır. 

Kayı: Fethiye “Mekri”nin 30 kilometre şarkında. Görenler adının “Kaya” olduğunu ve bir 
kısım ahalisinin de Rumlardan ibaret bulunduğunu söylüyorlar. 

Kayıcağız: Kilis-Ayıntab yolu üzerinde. Ayıntab'dan 20 kilometre şimalde. 
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b) “Bayat”lar:  

Bayat: Siverek’in 40 kilometre garbinde. 

Bayat: Sivas’ın 40 kilometre garbinde. 

Ayvaz Beyati: Bayezid'in 25 kilometre cenubunda. 

Şam Beyati: Adıyaman “Hasanmendur” un 25 kilometre şark-i cenubisinde 

Bayat: Bilecik’in 26 kilometre şarkında. 

Bayat Bağları: Konanın 45 kilometre cenub-i garbisinde. 

Bayat: Sındırgı’nın 45 kilometre cenubunda. 

Bayat: Lefke'nin 14 kilometre şimal-i şarkisinde1. 

Bayat: Balıkesir’in 22 kilometre cenubunda. 

Bayat: Soma’nın 11 kilometre şimal-i şarkisinde. 

Bayat: Elmalı’nın 50 kilometre şimal-i şarkisinde. 

Bayat: Elmalı’nın 19 kilometre cenub-i garbisinde. 

Bayat: Sandıklı’nın 65 kilometre cenub-i garbisinde. 

Bayat: Kütahya’nın 15 kilometre cenub-i garbisinde. 

Bayat: Altuntaş'ın 42 kilometre cenub-i şarkisinde. 

Bayat: Eskişehir’in 31 kilometre cenub-i garbisinde. 

 

c) “Alka Evli”ler: Bu adda hiçbir köye rast gelmedik 

d) “Kara Evli”ler: 

Küçük Karali: Giresun’un 15 kilometre cenubinde. Bunlar “Kara Ali”den muharref olduğu zan 
olunabilir. 

Büyük Karali: Giresun’un 15 kilometre cenubinde. Bunlar “Kara Ali”den muharref olduğu zan 
olunabilir. 

Kara Evli: Burdur'un 15 kilometre cenub-i garbisinde. 

 

AY HAN BOYLARI 

a) “Yazır-Yızgır”lar:  

Yazır: Burdur’un 31 kilometre şarkında. 

Yazır: Burdur’un 33 kilometre garbinde. 

Yazır: Denizli’nin 61 kilometre cenub-i şarkisinde. 

Yazır: Denizli’nin 41 kilometre şimal-i şarkisinde. 

                                                 
1 Lefke: Bilecik İli Osmaneli ilçesi. 
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b) “Döger”ler:  

Döger: Diyarbakır-Urfa yolu üzerinde ve Urfa’nın 25 kilometre cenub-i garbisinde. 

Döger: Siverek’in 9 kilometre şimalinde. 

Döger: Sivas vilayetinde, Koç Hisarın 25 kilometre şimal-i garbisinde. 

Döger: Altuntaş'ın 15 kilometre şimal-i şarkisinde, demiryolu üzerinde 

 

c) “Dodurga”lar: 

Dodurga: Denizli’nin 65 kilometre cenub-i şarkisinde. 

Todurga: İnönü’nün 18 kilometre garbında 

Yeni Dodurga: İnönü’nün 15 kilometre cenub-i garbisinde. 

 

d) “Yabırlı”: Bu adda köye rast gelmedik. 

 

YILDIZ HAN BOYLARI 

 

a) “Avşar-Afşar”: 

Avşar: Malatya’nın 25 kilometre şimal-i şarkisinde. 

Avşarlı: Maraş’ın 24 kilometre cenub-i garbisinde. 

Avşar Sobe Çimen: Kurut’un 50 kilometre garbisinde. “Kurd Sube Çimen” adında bir köy 
vardır.Sube Çimenin manasını bulamadık. 

Avşar: Kurdus’un 24 kilometre cenubunda. 

Avşar: Kasba’nın 5 kilometre şarkında2. 

Avşar: Aydının 70 kilometre ve Milas’ın 10 kilometre cenub-i garbisinde. 

Afşar: Elmalı’nın 27 kilometre cenub-i garbisinde. 

Koca Avşar: Bala’nın 9 kilometre garbisinde. 

Çam Avşar: Kona’nın 50 kilometre garbisinde. 

Afşar: Alaşehir’in 30 kilometre cenub-i şarkisinde. 

Afşar: Kütahya’nın 30 kilometre cenub-i garbisinde. 

Kanlı Hafşar: Birecik’in 25 kilometre şimal-i şarkisinde. 

 

 

 

                                                 
2 Kasba: Konya Karapınar ilçesinin eski adı. 
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b) “Kırık-Cırıklık”lar: 

Cırık: Adana’nın 30 kilometre cenubunda. 

Ak Kırık: Ordu’nun 35 kilometre cenubunda. 

Kayık: Van vilayetinde. Arçak Gölünün 5 kilometre cenubunda. 

Kırıkhan: Adana’nın 50 kilometre şarkında. 

Kırak: Kısbe'nin 13 kilometre cenubunda. Bu köy civarında, Kargın, Avşar, Çepni, Çepni Tepe 
Köyü adlarında köyler bulunması bununda “Kırık”dan muharref olduğu zannı vermektedir. 

Kırklar: Aydın’ın 25 kilometre cenub-i şarkisinde. 

Karık: Aydın’ın 55 kilometre cenub-i şarkisinde. 

Yukarı kırklar: Soma’nın 30 kilometre garbında. 

Kırklar: Ulu Borlu’nun 45 kilometre garbinde. Bunun sonundaki “lar”ın adet cemi olan “lar” 
olduğunda hiç şüphe yoktur. 

 

c) “Beğdili”ler: 

Beğdili: Sivas vilayetinde. Koçhisar’ın 25 kilometre şimal-i garbisinde. 

Beğdili: Birecik’in 58 kilometre şimalinde. 

d) “Karkın”lar: 

Kargın: Sivas vilayetinde Reşadiye’nin 35 kilometre şark-ı cenubisinde.  

Karkın: Sivas vilayetinde Koç Hisar’ın 20 kilometre şimal-i garbisinde. “Bu köyün yanında, 
Karkın baba ismi şayan-ı dikkaddir. ” 

Büyük Karkın: Kilis’in 20 kilometre cenub-ı garbisinde.  

Küçük Karkın: Kilisin 20 kilometre cenub-ı garbisinde.  

Kargın Aşıklar: Simav’ın 10 kilometre 

Kargın: Kısbe'nin 6 kilometre cenubunda.  

Kargın: Elmalı’nın 52 kilometre şimal-i şarkisinde.  

Kargın: Bigadiç’in 16 kilometre cenub-ı şarkisinde.  

Kargın: Sandıklı’nın 10 kilometre cenub-ı şarkisinde.  

Kargın: Eskişehir in 27 kilometre cenub-ı şarkisinde.  

Kargın Köy: Denizli’nin 50 kilometre cenub-ı şarkisinde.  

Gargın: Kandıra’nın 7 kilometre garbında 

Aşağı Karkın: Hozat’ın 10 kilometre şarkında. .  

“Bunlara dair mütalaamızı başlangıçta zikrettik. ” 

Yukarı Karkın: Hozat’ın 10 kilometre şarkında. .  

“Bunlara dair mütalaamızı başlangıçta zikr ettik. ” 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

ÜÇOKLAR 

 

GÜN HAN BOYLARI 

 

a) Bayandırlar:  

Bayındır: Oğunut'un 40 kilometre şimali şarkisinde.  

Payundur: Giresun’un 30 kilometre cenub-ı garbisinde. “Keza buna dair olan mütalaamızda 
başlangıçta söyledik” 

Bayındır: Kocamaden'in 10 kilometre şarkında.  

Bayındır: Malatya’nın 60 kilometre şimal-i şarkisinde.  

Bayındır: Tutak’ın 7 kilometre cenubunda.  

Bayındır: Ödemiş’in 20 kilometre garbındaki meşhur Bayandır kasabası 

Bayındır: Elmalı’nın 45 kilometre şimal-i garbisinde.  

Bayındır: Balye'nin 20 kilometre cenubunda.  

Bayındır: Burdur’un 6 kilometre cenubunda.  

Bayındır: Burdur’un 45 kilometre garbında 

Bayındır: Elmalı’nın 7 kilometre şimal-i şarkisinde.  

Bayındır Bağçeleri: Elmalı’nın 30 kilometre şimal-i şarkisinde.  

Aşağı Bayındır: Elmalı’nın 30 kilometre cenub-ı garbisinde.  

Yukarı Bayındır: Elmalı’nın 30 kilometre cenub-ı garbisinde.  

Ova Bayındırı: Balıkesir’in 18 kilometre cenub-i şarkisinde.  

Bayındır: Kermasti'nin 55 kilometre cenub-i şarkisinde.  

 

b) “Beçene: Peçenek”ler:  

Bacanak: Fatsa’nın 15 kilometre cenub-i garbisinde.  

Paçinek Hanı: Elbistan’ın 80 kilometre cenubunda. Cihan üzerinde  

c) “Çavuldur”lar: Bu adda köye rast gelmedik.  

 

d) “Çepni”ler:  

Çepni: Kasabanın 5 kilometre garbında 

Çepni Tepe Köyü: Kısbe'nin 5 kilometre garbında 

Çepni: Söke’nin 11 kilometre cenub-i şarkisinde.  



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

Çepni: Bandırma’nın 10 kilometre cenub-ı garbisinde. “Zabit arkadaşımızın söylediğine göre 
bu köyün ahalisi Çerkez’dir.” 

Çepni: İzmir’in 11 kilometre cenub-i şarkisinde.  

Ciniler: Baliye'nin 11 kilometre cenub-i garbisinde.  

Çepni: Sandıklı’nın 23 kilometre şimal-i garbisinde.  

Çepni: Altuntaş'ın 30 kilometre cenub-i şarkisinde.  

Büyük Çepni: İnönü’nün 11 kilometre şimalinde. “Ahalisi yerli ve Rumeli muhaciri Türklerdir. 
” 

Çerkez Çepni: İnönü’nün 10 kilometre şimalinde. “Ahalisi Çerkez’dir. Başlangıçta Söyledik. ” 

 

DAĞ HAN BOYLARI:  

 

a) “Salur”lar:  

Salur: Elmalı’nın 10 kilometre garbında 

Salur: Bandırma’nın 20 kilometre şarkında.  

Salur: Sandık’lının 30 kilometre şimal-i şarkisinde.  

Salarut: Of’un 50 kilometre cenub-i garbisinde. “Bu köyün Salur olması şüphelidir. İhtimal ki 
iki kelimeden müteşekkildir ve sondaki “ut” bir lahikadır”. 

 

b) “Salurlar”dan olan “Karamanlar”ı da burada sayacağız:  

Karamanlı: Fatsa’nın 17 kilometre cenub-i garbisinde.  

Karamanlı: Ünye’nin 25 kilometre cenub-i şarkisinde.  

Karamanlı: Ünye’nin 40 kilometre cenub-i garbisinde.  

Karaman Köyü: Divriği’nin 40 kilometre garbında 

Karamanlı Köyü: Elbistan’ın 40 kilometre cenubunda.  

Kıramanca: Gediz’in 21 kilometre garbında 

Kıramanlı: Aydının 55 kilometre cenub-i şarkisinde.  

Kıramanlı: Burdurun 55 kilometre cenub-i garbisinde.  

Aşağı Kıraman: Elmalı’nın 60 kilometre şimal-i şarkisinde.  

Yukarı Kıraman: Elmalı’nın 60 kilometre şimal-i şarkisinde.  

Kıraman Köyü: Balıkesir’in 7 kilometre şarkında.  

Kıraman: İnegöl’ün 40 kilometre cenubunda.  

Kıramanlı: Sandıklı’nın 50 kilometre cenub-i garbisinde. .  

Kıraman: Şilenin 10 kilometre cenubunda. .  
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Kıramanlı: Kandıra’nın 26 kilometre cenub-i garbisinde. .  

Kıraman: Denizli’nin 30 kilometre şimal-i şarkisinde. .  

Kıraman: Fethiye’nin “Mekri”nin 80 kilometre şimalinde.  

 

c) “Eymür”ler:  

Eymür: Kelkit’in 23 kilometre cenub-i garbisinde. 

Emürli: Simav’ın 23 kilometre cenub-i garbisinde. 

Emirli: Simav’ın 50 kilometre cenub-i garbisinde. 

Emir: Nazilli’nin 27 kilometre cenubunda. 

Emür Köyü: Aydının 45 kilometre cenub-i şarkisinde. 

Aşağı Emir: Burdur’un 30 kilometre şimal-i garbisinde. 

Yukarı Emir: Burdur’un 30 kilometre şimal-i garbisinde. 

Emirli: Elmalı’nın 10 kilometre cenub-i garbisinde. 

Emür Beg: Geyve’nin 8 kilometre cenub-i garbisinde. 

Emirler: Kırkağaç’ın 35 kilometre cenubunda. 

Umureli: Susurluk’un 14 kilometre şimalinde. 

Emirler: Güne'nin 35 kilometre şarkında. 

Emirler: Lefke'nin 33 kilometre şarkında. 

Emirler: Balıkesir’in 34 kilometre cenub-i şarkisinde. 

Emür: Alaşehir'in 18 kilometre cenub-i garbisinde. 

Emürler: Kermasti'nin 50 kilometre cenubunda. 

Emir: Afyonkarahisar'ın 30 kilometre şimalinde. 

Eymir: Bilecik’in 30 kilometre garbında. 

Emir Köyü: Denizli’nin 28 kilometre garbında. 

 

d) “Alayundlu”lar: 

Alayund: Kütahya’nın 11 kilometre şarkında. “Hat üzerindeki meşhur kasaba” 

Alayundlar: Sandıklının 30 kilometre şark-i cenubisinde. “Bunun Alayunddan muharref olduğu 
bellidir.” 

“Üregir”ler: Bu adda köye rast gelmedik. 
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DENİZ HAN KÖYLERİ:  

 

a) “İydir : Yiydir”ler: 

İydir: Eskişehir’in 40 kilometre şimal-i şarkisinde. 

İyidir: Burdur’un 33 kilometre garbında. 

İydir: Aşkale’nin 30 kilometre şimalinde. 

 

b) “Bukduz”lar: Buduz: Burdurun 5 kilometre cenubunda. “Bunun pek yakınında 
“Bayındır” adlı bir köyün bulunması bunun “Bukduz” olduğunu gösteriyor.” 

 

c) “Yıva: Ava”lar 

Iyvalı: İnönü’nün 30 kilometre cenub-i garbisinde. “Bunun pek yakınında iki dane “Kınık” adlı 
köyün bulunması bunun “Yıva” olduğunu isbat ediyor” 

Iyvacık: Gediz’in 14 kilometre garb-i cenubisinde. 

Ayvalı: Sandıklı’nın 30 kilometre Şimal-i şarkisinde. “Sandıklı civarında “Salur ve Kargın” 
adlı köyler var. Mamafih bu köyün “Iyva” olduğu yine şüphelidir. Çünkü Anadolu’nun birçok 
yerlerinde “Elmalı”, Armudlu, Kirazlı” adında köyler ve kasabalar olduğu gibi bununda 
“Ayvalı” olması gayr-i kabil değildir.” 

Ayvalı: Seyid Gazinin 9 kilometre şimal-i garbisinde. “Bunun hakkında da mütalaalar 
variddir.” 

Ayvacık: Eskişehir’in 31 kilometre cenubunda. 

Ayvalık: Harput’un 24 kilometre şimal-i şarkisinde. “Ayvalık, Iyvalı demektir.” 

Şeytan Ava: Van vilayetinde Erciş’in 25 kilometre kadar şimalinde. 

Şeytan Ava: Malazgirt’in 40 kilometre şimal-i garbisinde. 

Şenlik Ava: Erciş’in 14 kilometre şimal-i garbisinde. “Bu son üç köy şüphelidir. Mamafih 
tetkiki lazımdır” 

 

d) Kınık 

Kınık: Kelkit’in 30 kilometre cenub-i garbisinde. 

Kınık: Şarkı Karahisar'ın 5 kilometre cenub-i garbisinde. 

Baş Kınık: Malatya’nın 60 kilometre şimal-i garbisinde. 

Tat Kınık: Malatya’nın 50 kilometre şimalinde. 

Kınık: Birecik’in 30 kilometre şimalinde. 

Kınık: Adıyaman “Hezmenzor”un 25 kilometre şark-ı cenubunda. 

Kınık Nahiyesi: Adıyaman’ın 18 kilometre şark-ı şimalinde. 
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Kınık: Simav’ın 17 kilometre şimal-i garbisinde. 

Kınık: Isparta’nın 15 kilometre şimalinde. 

Kınık: İznik’in 23 kilometre cenub-i şarkisinde. ve Yenişehir'in 12 kilometre şarkında. 

Kınık: Balye'nin 19 kilometre cenubunda. 

Kınık: İnönü’nün 33 kilometre cenub-i garbisinde. 

Küçük Kınık: İnönü’nün 32 kilometre cenub-i garbisinde. 

Kınık: Bilecik’in 30 kilometre cenub-i garbisinde. 

Gınık: Fethiye “Mekri” nin 40 kilometre cenubunda. 

 

II. MÜEHHER OĞUZ ZÜMRELERİNE AİD ADLAR 

 

Karakoç: Diyarbakır’ın 10 kilometre cenubunda. 

Karakoç: İspirin 30 kilometre kadar cenub-i garbisinde. 

Kaçar: Harput’un 30 kilometre şarkında. 

Aşağı Kaçar: Kiğı’nın 30 kilometre şark-i cenubisinde. 

Yukarı Kaçar: Kiğı’nın 30 kilometre şark-i cenubisinde. 

Karakoyun: Siverek’in 14 kilometre cenub-i şarkisinde. 

Karakoyunlu: Fatsa’nın 30 kilometre cenub-i garbisinde. 

Koyunlu: Terme’nin 10 kilometre garbında. 

Akçakoyunlu: Adana’nın 50 kilometre şarkında. 

Akçakoyunlu: Adana’nın 50 kilometre şarkında. 

Akçakoyunlu: Maraş-Ayıntab yolu üzerinde ve Ayıntab'ın 40 kilometre cenub-i garbisinde. 

Akçakoyunlu: Bağçe'nin 14 kilometre şimal-i garbisinde. “Buradaki dört dane Akçakoyunlu, 
Akkoyunlu demektir. Türk şivelerinden birinin hususiyetidir. “Dede Korkut” kitabında görülen 
“Ağcasakallı” nasıl “Aksakallı” demekse, buradaki “Akçakoyunu” da “Akkoyunlu” demektir. 

Akkoyunlu: tirenin 10 kilometre şimali garbisinde. 

Akkoyunlu: Burdur’un 30 kilometre şimal-i garbisinde. 

Gön oğlan: Erciş’in 30 kilometre şimal-i garbisinde. 
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III.OĞUZLARA AİDİYETİ MUHTEMEL ADLAR: 

 

“Ebu'l Gazinin kitabında Oğuzun 24 meşru torununun, başka 24 dane gayr-i meşru torunu 
olduğu zikr olunmaktadır. Bunlardan biri de “Güne” dir. Biz Anadolu’da bu ada benzerine dört 
köy bulduk. Fikir beyanını erbabına bırakarak zikr ediyoruz.” 

Kızıl Güne: Aydın’ın 29 kilometre cenub-i şarkisinde. 

Güney: Alaşehir’in 30 kilometre şimal-i şarkisinde. 

Güneyi: Nazilli’nin 27 kilometre cenub-i garbisinde. 

Göneyi: Alaşehir’in 60 kilometre cenub-i şarkisinde. 

 

III. OĞUZLARLA MÜNASEBETDAR TÜRK ADLARI 

 

Türkelli “Türk illi”: Trabzon vilayeti, Vakfıkebir’in 14 kilometre garbında ve sahilden 4-5 
kilometre içeride. 

Türkelli “Türk illi”: Menemenin 9 kilometre şimalinde. 

Türkmenli: Gümüşhane’nin 5 kilometre şimalinde. 

Türkan: Diyarbakır’ın 20 kilometre kadar şimal-i garbisinde. “Türkan, farsi kaidesiyle 
“Türk”ün cem'i olacak. Yukarıda Oğuzan geçti” 

Türkmen Hacı: Diyarbakır’ın 30 kilometre ve Dicle Nehrinin 5 kilometre cenubunda. “Bu 
köyün 5 kilometre cenubunda. “Kurd hacı köyü” vardır.” 

Türkiyan: Çölyek’in 30 kilometre garbında. 

Harabe-i Türkan: Diyarbakır-Urfa yolu üzerinde ve Urfa’nın 25 kilometre cenub-i garbisinde. 

Türkbar Nehri: Rusiyenin 5 kilometre şimalinden Rumiyeye akar. 

Türkmen Yaruh: Kilisin şark-ı cenubunda. Nizip’in demiryolunun 5 kilometre şimalinde. 
“Yaruk: Işık, Nur demektir” 

Türkmen Celali: Eğri Dağ eteğinde. 

Türkmen: Bayezid'in 20 kilometre cenub-i garbisinde. 

Türkmen: Malatya’nın 60 kilometre şimal-i garbisinde. 

Türk Tomarası: Reşadiye’nin 23 kilometre cenub-i garbisinde. 

Türk Köyü: Mesudiye’nin 10 kilometre cenub-i garbisinde. 

Türk İli: Karadeniz sahilinde Görele'nin 3 kilometre şimalinde. 

Türkmen Viran: Birecik’in 4 kilometre şimal-i şarkisinde. 

Türkmenoğlu: Salihli’nin 4 kilometre şarkında. 

Türkmen Köyü: Bergama’nın 42 kilometre cenubunda. 

Türkmenviran: Bilecik’in 36 kilometre şarkında. 
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Türkmen Çiftliği: Bolayır'ın 41 kilometre şimal-i garbisinde. 

Türkmenler: Çanakkale’nin 14 kilometre şarkında. 

Türkmenler: Bayramiç’in 7 kilometre şimal-i garbisinde. 

Türkmenli: Bayramiç’in 13 kilometre garbında. 

Türkmenler: Bayramiç’in 28 kilometre cenubunda. 

Türkmen Köyü: Edremit'in 3 kilometre şarkında. 

Türkmenler: Fethiye’nin “Mekri”nin 30 kilometre cenub-i şarkisinde. 

 

3. OĞUZLARDAN GAYR-İ TÜRK ZÜMRELERİNE AİD ADLAR 

 

Tatar: 

Tatarlı: Trabzon’da, Vakfıkebir’in 10 kilometre cenubunda. 

Tatar Gazi: Ahlât’ın 25 kilometre cenubunda. 

Tatara: Diyarbakır'ın 25 kilometre garbında. 

Tatar: Mamuret'ü-l Aziz Çarsancak'ın 14 kilometre şimal-i şarkisinde. 

Tataranlı: Kilisin 60 kilometre cenub-i garbisinde. 

Tatarin Köyü: Adananın 50 kilometre şarkında. 

Tatar Uşağı: Malatya’nın 40 kilometre şarkında. 

Tatarlı: Divriği’nin 40 kilometre şimal-i şarkisinde. 

Tatar Ocağı: Salihli-Kısbe hattı üzerinde. 

Tatar Köyü: İznik’in 3-5 kilometre şimalinde. 

Tatar Köyü: Karamürsel’in 27 kilometre cenub-i şarkisinde. 

Tatar Köyü: Bandırma’nın 27 kilometre cenub-i şarkisinde. 

Tatar: Somanın 50 kilometre cenubunda. 

Tatarlı: Uluborlu’nun 20 kilometre şimalinde. 

Tatarlı: Kandıra’nın 12 kilometre cenub-i şarkisinde. 

 

Özbek:  

Aşağı Özbek: Harput’un 20 kilometre şimal-i şarkisinde. 

Özbek: Lefke'nin 15 kilometre şimal-i şarkisinde. 

Özbek: Çanakkale’nin 13 kilometre şimal-i şarkisinde. 

Özbek: Kandıra’nın 9 kilometre şimal-i şarkisinde. 
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Karluk:  

Karluk: Tepes Trabzon’un 16 kilometre cenub-i garbisinde “Şumerya, Hüzenya kelimelerinden 
bir şey anlayamadık. Bunların mahalinde tetkiki lazımdır”. 

Karluk Şumreya: Trabzon’un 16 kilometre cenub-i garbisinde “Şumerya, Hüzenya 
kelimelerinden bir şey anlayamadık. Bunların mahalinde tetkiki lazımdır”. 

Karluk Hüzemya: Trabzon’un 16 kilometre cenub-i garbisinde “Şumerya, Hüzenya 
kelimelerinden bir şey anlayamadık. Bunların mahalinde tetkiki lazımdır”. 

Karluk: Refahiye'nin 45 kilometre garbından, Kızılırmak üzerinde. 

Karluk Önü: Malatya’nın 60 kilometre şimal-i garbisinde. 

Karluk: Balye'nin 20 kilometre şimal-i şarkisinde. 

Mahle-i Karluk: Balye'nin 10 kilometre şimal-i şarkisinde. 

Mahle-i Karluk: Balye'nin 10 kilometre şimal-i şarkisinde. 

Karluk: Sandıklı’nın 25 kilometre şarkında. Birbirlerine 5 kilometre mesafededir. 

Karluk: Sandıklı’nın 25 kilometre şarkında. Birbirlerine 5 kilometre mesafededir. 

Karluk: Altuntaş'ın 70 kilometre cenub-i garbisinde. 

 

Kuman:  

Kuman: Hınıs’ın 13 kilometre şimal-i garbisinde. 

Kuman Karyesi: Şark-i Kara hisar’ın 30 kilometre şark-i şimalisinde. 

Kumanlar: Ordu’nun 20 kilometre cenubunda. 

Kuman: Rumiye'nin 25 kilometre garbında. “Türk-Acem hududunda” 

Kuman: Hozat’ın 50 kilometre şarkında. “Nazimiye kasabasında” 

 

Kazak: 

Kazak: Salihli’nin 14 kilometre cenub-i garbisinde. 

Kazaklar: Nazilli’nin 45 kilometre cenubunda. 

Yeni Kazaklar: Bandırma’nın 14 kilometre cenubunda. “Manyas Gölü Sahilinde” 

 

Kurikan-Kurkan:“Kurikan ve Kurkan'ın bir olduğunu bir Türk tarihinde gördük. Fakat mesele 
tamamen tevzih etmediği için bizde Kurikan ve Kurkan'a benzeyen adları ayrı ayrı aldık” 

Karikan: Erzincan’ın Kuruçay kasabasında. 

Kurikan: Mamuret-ül aziz’in 40 kilometre kadar garbında. 

Aşağı Kurikan: Keban Madenin’in 10 kilometre şarkında. 

Kurikan: Erzincan’ın Kuruçay kasabasında. 
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Kurikan: Mamüret-ül azizde Çarsancak'ın 16 kilometre şimal-i şarkisinde. 

Kurikan: Kilis’in 60 kilometre cenub-i garbisinde. 

 

Kırgız: Kırgızlar: Söke’nin 21 kilometre cenub-i şarkisinde. Kumuk: Kumuk Köyü: Eleşgirt'in 
25 kilometre şimalinde. 

 

Hazar: Kütahya’nın 75 kilometre cenub-i garbisinde. 

 

Harzem: Horzum Köyü: Fethiye “Mekri”nin 65 kilometre şimal-i şarkisinde. 

 

Saruhanlı: Tire’nin 14 kilometre şarkında. 

 

Macar:  

Macarlı: Giresun’un 50 kilometre cenub-i şarkisinde. Çatak deresinde. 

Macarlar: Balıkesir’in 15 kilometre cenub-i garbisinde. 

 

Danişmend: “Zikr edeceğimiz -Danişmend- adlı köy Anadolu’nun şarkında hüküm süren 
Danişmendlilerle olan alakası meçhuldür. Onun için bu addaki köyleri Oğuzlar kısmında 
zikirden vaz geçtik.” 

Danişmend: Tirebolu’nun 20 kilometre cenub-i şarkisinde. 

Danişmend: Hasankale'nin 7 kilometre şarkında. 

Danişmend: Adana’nın 20 kilometre cenub-i şarkisinde. 

Danişmend: Bilecik’in 55 kilometre şarkında. 

Danişmend: Gönen’in 27 kilometre cenubunda. 

Danişmend: Soma’nın 25 kilometre şimalinde. 

Danişmend: Kermasti'nin 40 kilometre cenub-i şarkisinde. 

Çoban Danişmendi: Kermasti'nin 80 kilometre cenub-i şarkisinde. 

Danişmend: Bolayır'ın 32 kilometre şimal-i garbisinde. 

Danişmend: Lapseki'nin 40 kilometre cenub-i şarkisinde. 

Danişmend: Eskişehir’in 23 kilometre şimal-i şarkisinde. 
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4.TÜRK AYİN VE ANANELERİNE AİD ADLAR 

 

Şiylan: Siverek’in 20 kilometre şimalinde. 

Şilandere: İzmit’in 11 kilometre şimal-i şarkisinde. “Malum olduğu üzere “Şilan” Türklerin 
milli bir ayinidir. Acaba bu addaki köyler bu ayini müteakip Oğuzlar tarafından ayin vuku 
bulduğu yerde teşkil edildiği için mi bu namı almıştır?” 

Çine: Aydının 43 kilometre cenub-i şarkisinde. 

Çine: Geyve’nin 12 kilometre cenubunda. 

Çine Alanı: Balıkesir’in 14 kilometre cenub-i garbisinde. “Çine” Türk ananesinin 
“Kurt”udur.“Alan”, Ormanın ortasındaki ağaçsız mahal demektir. Anadolu’da “Çine” adlı 
köyler bulunması nazar-ı dikkati celbeder.” 

Orhunlu: Çatalca’nın 11 kilometre şimalinde. “Acaba bu “Orhunlu” ile meşhur “Orhun” 
arasında bir münasebet olmasın?” 

Hive Karyesi: Tutak’ın 15 kilometre garbında. “Kezalik bununda Türkistan’daki Hive 
münasebeti fevkalade nazar-ı dikkati celbeder.” 

Kızıl Elma: Reşadiye’nin 25 kilometre garb-ı cenubisinde. 

Kızıl Elma-i Atik: Kermasti'nin 23 kilometre şarkında. “Kızıl Elmanın Türk mefkûresiyle olan 
alakası şayana dikkattir.” 

Kopuz Alya: Eleşkirt’in 15 kilometre garbında. 

Kopuz Sefla: Eleşkirt’in 15 kilometre garbında 

Mengucan: Mamuret-ül Azizin 35 kilometre şimal-i garbisinde. 

Boz Geyikli: Minyecik'in 10 kilometre şimal-i garbisinde. “Hivenig-Bolar zamanındaki bir 
kabilenin adı ile münasebeti var mı?” 
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TÜRKİYE’DEKİ ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN 

ÜRETİCİ ÖRGÜTLENMESİNDE YERİ VE ÖNEMİ 

(Tokat İli Kazova Bölgesi Yaş Sebze Meyve Üreticileri Birliği Örneği) 

 

                                   

Doç. Dr. Halil KIZILASLAN*   Arş. Gör. Hasan Gökhan DOĞAN** 

 

Öz 

Bu araştırma; Tokat İli Kazova Bölgesinde bulunan Yaş Sebze Meyve Üreticileri 

Birliğine üye olan üreticilerin sosyo-ekonomik özelliklerinin ortaya konulması, yaş sebze 

meyve pazarlama şekilleri ve özellikleri, bölgedeki ürün pazarlama yapısı ve üreticilerin 

örgütle olan ilişkilerinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Üyeler oransal dağılım yöntemine 

göre belirlenmiş ve 84 üye üretici ile yüz yüze görüşerek anket çalışması yapılmıştır. 

Araştırmada, işletmelerin bazı yapısal özellikleri ile üretim ve pazarlama ile ilgili unsurların 

işletme büyüklük grupları bakımından farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi 

amacıyla Wilcoxon İlişkili İkili Örneklem testi yapılmıştır. Üreticilerin birlikler hakkında 

yetersiz bilgiye sahip olduğu, üreticilerin birliklerden aldığı yardımın yetersiz olduğu, birlik 

organizasyonuna inançsız oldukları, birliklerden beklentilerinin gerçekleşmediği, ürünlerini 

genelde bölgedeki komisyonculara sattığı ve bu durumdan mağduriyetlerinin olduğu, birliğin 

çalışmalarında eksiklik olduğu, birliğin yasal ve yönetimsel sorunlarının bulunduğu 

belirlenmiştir. Bu durumun üretici lehine değişmesi ve mevcut yasanında revize edilerek 

üretici-üretici birliği entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Tüm bu faktörler göz 

önünde bulundurularak üreticiye dönük etkin bir örgütlenme oluşturulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütlenme, Üretici Birlikleri, Tokat. 

 

 
                                                           
* Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 60240, Tokat, Türkiye. 
halil.kizilaslan@gop.edu.tr  
** Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 60240, Tokat, Türkiye. 
gokhan.dogan@gop.edu.tr   



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 
 

2 

IMPORTANCE AND STATUS OF PRODUCER UNIONS 

IN THE   PRODUCER ORGANIZATIONS OF TURKEY 

(A Case Study with Fresh Vegetable and Fruit Producers Organization Of Kazova Region In 

Tokat Province) 

 

Abstract 

This study were aimed to be revealed socio-economical features of producers in this 

organization, methods and characteristics of fresh vegetable and fruit marketing, marketing 

structure for the produces in the region and relationship between the organization and the 

producers of Fresh Vegetable and Fruit Producer Organization in Kazova region of Tokat 

Province. Producers in the organization were sampled by using proportional distribution 

method, and a face-to-face quastionnaire was carried out over 84 member producers. 

Wilcoxon two-related sample test was used to determine whether some structural properties 

and marketing and production related factor vary among the groups of different size 

enterprises. It was found that the producers lacked enough level of information about 

producer organizations, the assistance they got from the organizations were insufficient, 

producers did not have faith in organizations, expectations of the producers from the 

organizations were not met, the producers sold their produces to middleman and they suffered 

from this trade, activities of the organizations were not enough, and the organization had legal 

and managerial problems. It is necessary to fix problems, and the current law about producer 

organizations should be revised so that integration of producer and organizations will be 

realized. A producer oriented organization that takes these factors into consideration should 

be established. 

Keywords: Organization, Producer Organizations, Tokat. 
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1.GİRİŞ 

Türkiye’de tarımsal yapı incelendiğinde, büyük çoğunluğunu küçük işletmelere sahip 

üreticilerin oluşturduğu görülmektedir. Küçük işletmelere sahip üreticiler, girdi, finansman ve 

teknoloji kullanımının yeterli olmaması sebebiyle optimal verimi sağlayamamaktadır. 

Tarım sektörünün tüm sorunları nedeniyle çiftçiler geleneksel işbirliği ve yardımlaşma 

anlayışı içinde, mevcut sorunlarının çözümüne bir ölçüde yardımcı olmak, bu konulardaki 

isteklerini ilgili kişi ve kuruluşlara iletmek amacıyla, örgütlenme gereğini duymuşlardır. 

Gerçekten de çiftçilerin mevcut sorunlarının çözümü için, birlikte hareket etmeleri etkili bir 

yol olarak görülmektedir (Karamürsel ve ark.,2008). 

 Tarımsal verimliliği arttırmak, tarım ürünlerinin kalitesini yükseltmek ve üreticilerin gelir 

düzeyini istikrara kavuşturarak belli bir oranda tutmak için tarım kesimine büyük miktarlarda 

destek aktarmak gerekmektedir. Tarımın bu kadar çok desteklenmesinin en önemli nedeni, 

tarımın doğa koşullarından büyük ölçüde etkilenmesi, bu durumun da elde edilecek ürün 

miktarı ve kalitesi üzerinde önemli etkiler, dalgalanmalar yaratabilmesidir. Bu durumun 

tüketici fiyatlarında ve dolayısıyla çiftçi gelirlerinde istikrarsızlık yaratmasının önüne 

geçebilmek ancak bir örgütlenme modeli yaratılarak mümkün olmaktadır (Anonim,2011). 

Günümüzde tarımda örgütlenme konusu, tarımın ülke ekonomisindeki öneminin farkında olan 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tümünde önemli bir çalışma alanıdır. Nitekim 

dünyadaki en önemli ve başarılı entegrasyon hareketlerinden biri olan Avrupa Birliği de 

kuruluşundan itibaren tarım sektörüne gerekli önemi vererek “Ortak Tarım Politika”sını 

belirli amaçlar, ilkeler ve araçlar üzerine kurmuş ve dinamik bir örgütlenme modeli 

oluşturmuştur (Yazgan,1999). 

Üretici örgütleri çiftçilerin gönüllü katılımlarına dayanmakta, ancak mutlaka devletin onayı 

ile kurulmaktadır. Kuruluşu için örgütün belli bir üye sayısına ulaşmış olması, asgari bir 

miktarda ürün pazarlıyor olması, üyelerine çevre dostu üretim yapmaktan, depolama, tasnif, 

pazarlama, defter tutma ve bütçe tekniğine kadar çeşitli konularda bilgi aktarma ve bir eylem 

planı yapmış olma gibi kurallar aranmaktadır. Örgüt işlerini bu eylem planına göre 

yürütmektedir. Burada üretimin iyileştirilmesi, pazarlamanın teşviki, tüketiciye yönelik ürün 
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pazarlaması, çevre dostu ve ekolojik üretim ve örgütün piyasada satılmayan ürünleri geri 

çekmesi gibi hedeflerden en az biri esas alınır (Eraktan, 2007). 

Üretici Birliklerinin, tarımsal üretimin gelişmesini sağlamak, bu maksatla teknik ve ekonomik 

yönden üreticilere rehberlik yapmak, üreticilere her türlü tarımsal girdinin uygun şartlarda 

teminini sağlamak, üreticilerin haklarını korumak, gerekli araştırmalar yapmak, çiftçi eğitim 

ve yayım hizmetlerini gerçekleştirmek gibi amaçları bulunmaktadır (Karamürsel ve 

ark.,2008). 

Üretici Birlikleri; her türlü bitkisel ve hayvansal üretim yapan çiftçilerin ürün ve ürün 

gruplarında bir araya gelerek oluşturdukları organizasyondur. Özellikle batılı ülkelerde, 

üreticilerin teşkilatlanması ve desteklenmesinde üretici birliklerinin önemli bir yeri 

bulunmakta, geçmişten günümüze kadar faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedirler. Avrupa 

Birliği’ne giriş için hazırlık ve entegrasyon çalışmalarının hız kazandığı şu günlerde, daha çok 

ürün ve ürün grubuna dayalı olan, ilgili olduğu alanın sorunlarını derinlemesine araştırabilen, 

uzmanlaşmaya bağlı olarak yüksek teknolojiyi gerekli kılan ürün işleme ve değerlendirme 

tesisleri kurmada kolaylık sağlayan üretici birliklerinin Türkiye’de de kurulmalarına ihtiyaç 

duyulmuştur (Karamürsel ve ark. , 2008). 

Türkiye’de çok farklı yasal dayanağı olan ve birlik adını taşıyan örgütler bulunmaktadır. Son 

verilere göre bu birliklere ortak ve kayıtlı işletme sayısı toplamı 1 milyona yaklaşmaktadır. 

Bunların dışında, 2004 yılında 5200 Sayılı Üretici Birlikleri Yasası çıkarılmıştır. Bu yasaya 

göre de 16 260 ortağı olan 268 Birlik kurulmuştur. Üreticiler örgütlenmiş bir yapıda, tek ses 

olarak hareket edebilirlerse, kişisel kaynak ve potansiyellerini daha etkin ve verimli 

kullanabilecekleri gibi ulusal tarım politikalarının oluşturulmasında söz sahibi olabileceklerdir 

(Anonim,2011b). 

Bu çalışmanın amacı; Tokat ili Kazova bölgesindeki mevcut yaş sebze meyve üretici birlikleri 

ve bu birliklere üye üreticilerin yapısı, birliğin işleyiş mekanizması, faaliyetleri ve birlik üyesi 

olmayan üreticilerin neden birlik faaliyetlerinde bulunmadıklarının sebeplerinin araştırılması 

olacaktır. Araştırma yöresi olarak seçilen Tokat ili Kazova Bölgesi, Türkiye’deki yaş sebze 

meyve üretiminin lokomotif bölgelerinden biri olması nedeniyle çalışma büyük önem arz 

etmektedir. 
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Ayrıca, araştırma yöresinde yaş sebze meyve üreticilerinin birlikler hakkında bilgi düzeyleri, 

birliklere katılım isteklerinde ne gibi sıkıntılarla karşılaştıkları ve yaş sebze meyve üretici 

birliklerinin faaliyetlerinin etkinliği araştırılıp belirlenmiştir. 

2.MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmada, Tokat il merkezi, Pazar ve Turhal ilçelerinde bulunan Yaş Sebze Meyve 

Üreticileri Birliğine üye üreticiler araştırmanın anakitlesini oluşturmaktadır. Anakitleden 

örnekleme ile seçilen üreticilerden anket yoluyla elde edilen veriler araştırmanın ana 

materyalini oluşturmaktadır. 

Çalışmada ayrıca, daha önce yayınlanmış kitaplar, tezler ve araştırma raporları, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı, T.C Kalkınma Bakanlığı v.b kuruluşların yayınladığı istatistiksel 

verilerden faydalanılmıştır. Tokat il merkezi, Pazar ve Turhal ilçelerinde bulunan Yaş Sebze 

Meyve Üreticileri Birliğine üye üreticilerin ikamet ettikleri 27 adet  köy belirlenmiştir. İkinci 

aşamada belirlenmiş olan 27 köydeki 443 adet Yaş Sebze Meyve Üretici Birliğine üye üretici, 

araştırmanın ana kitlesini oluşturmuştur. Bu ana kitleyi oluşturan üye listesi Tokat İl Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden temin edilerek örnekleme yapılmıştır. Bu özellikler 

ışığında 443 adet işletme, arazi genişlikleri dikkate alınarak 0-30; 31-80; 81-+ şeklinde 

tabakalara ayrılmıştır. Üretici birliğine üye üreticilerden yapılan örneklemede, tabakalı 

örnekleme yöntemlerinden birisi olan oransal dağılım yöntemi kullanılmıştır (Yamane, 1967).  

Buna göre %90 güven aralığında ve ortalamadan %5 sapma ile örneğe girecek işletme sayısı 

84 adet olarak bulunmuştur. 

Gruplara ayrılan işletmelerde, üreticilerin sosyo-ekonomik özellikleri, işletmelerin özellikleri, 

ürün pazarlamadaki davranışları ve üretici birliği ile olan ilişkileri parametrik olmayan 

yöntemlerden biri olan Wilcoxon İlişkili İkili Örneklem Testi uygulanarak test edilmiştir. 

Uygun analiz yönteminin belirlenmesinde Kolmogorov-Smirnov yöntemi kullanılarak P<0,05 

değeri kriter alınarak bu değerin altında kalan verilerin Wilcoxon İlişkili İkili Örneklem 

Testine uygun olduğu görülmüştür. Wilcoxon İlişkili İkili Örneklem Testi neticesinde P<0,05 

önem düzeyinden küçük olan değerler ilişkili olarak nitelendirilmiştir. Test sonuçlarının 

gösteriminde kullanılan H0 işletme büyüklük grupları ile teste giren değişkenin gruplar 

arasındaki farkın anlamsız olduğunu, H1 ise gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğunu ifade 

etmektedir. 
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3.ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

3.1.Üreticilerin Yaşı 

Üreticilerin yaş durumları işletme büyüklük gruplarına göre Tablo 1.’de verilmiştir. 

Tablo 1. İncelenen İşletmelerde Üye Üreticilerin Yaşı 
Yaş İşletme Büyüklük Grupları 

1.Grup 2.Grup 3.Grup GENEL 

F % F % F % F % 

30-40 10 18,51 2 9,52 0 0,00 12 14,29 

41-50 26 48,15 12 57,14 2 22,22 40 47,61 

51-60 17 31,49 5 23,82 5 55,56 27 32,15 

61- + 1 1,85 2 9,52 2 22,22 5 5,95 

TOPLAM 54 100,00 21 100,00 9 100,00 84 100,00 

P=0,000                             

Sonuç: P<0,05 düzeyinde anlamlıdır. H0 hipotezi red, H1 hipotezi kabul edilmiştir 

 

Üye üreticilerin büyük kısmını % 47,61 ile 41-50 yaş aralığındaki üreticiler oluşturmaktadır. Bunu % 

32,15 ile 51-60 yaş grubu, %14,29 ile 30-40 yaş grubu ve  %5,95 ile 61-+ yaş grubu izlemektedir. 

Üretici birliğine üye üreticilerin genel yaş ortalaması 48,84 olarak bulunmuştur. Ayrıca yapılan analiz 

sonucuna göre, işletme büyüklük grupları ile üretici birliğine üye üreticilerin yaş grupları arasında 

P<0,05 düzeyinde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 

3.2.Üreticilerin Eğitim Durumu 

Üye Üreticilerin eğitim durumu Tablo 2.’de verilmiştir.  

Tablo 2. Üye Üreticilerin Eğitim Durumu 
Eğitim 
Durumu 

İşletme Büyüklük Grupları 
1.Grup 2.Grup 3.Grup GENEL 
F % F % F % F % 

İlkokul 27 50,00 10 47,62 5 55,56 42 50,00 

Ortaokul 23 42,59 9 42,86 4 44,44 36 42,85 
Lise 4 7,41 2 9,52 0 0 6 7,15 
TOPLAM 54 100,00 21 100,00 9 100,00 84 100,00 

P=0,000 

Sonuç: P<0,05 düzeyinde anlamlıdır. H0 hipotezi red, H1 hipotezi kabul edilmiştir 

 

İşletmelerde nüfusun eğitim durumu, işletme başarısını etkileyebilecek önemli bir faktördür. 

Özellikle üretime ilişkin kararları almada daha etkin rolü olan işletme yöneticisinin eğitim 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

düzeyinin incelenmesinde yarar görülmüştür (Karlı ve ark., 1992). Üreticilerin % 50,00’si 

ilkokul ve % 42,85’ i ortaokul, % 7,15’ i ise lise mezunudur. 

Üretici birliğine üye üreticilerin eğitim durumlarının büyük oranda ilkokul ve ortaokul 

mezunu olduğunu söylemek mümkündür. Yapılan analiz sonucuna göre, işletme büyüklük 

grupları ile üretici birliğine üye üreticilerin eğitimleri arasında P<0,05 düzeyinde anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur. 

Araştırma bölgesinde daha önceden yapılan çalışmada, üye üreticilerin %73,77’sinin ilkokul 

mezunu olduğu (Kızılaslan, 1997), başka bir çalışmada üyelerin %52,94’ünün ilkokul mezunu 

olduğu (Kızılaslan ve ark., 1996) ve  GAP bölgesinde yapılan çalışmada, üreticilerin % 

61,50’sinin ilkokul mezunu olduğu görülmüştür (Karlı ve Çelik, 2003).  

3.3.Üreticilerin Arazi Mülkiyet Durumları 

Üreticilerin arazi mülkiyet durumları işletme büyüklük gruplarına göre Tablo 3.’de 
verilmiştir. 

Tablo 3.  Arazi Mülkiyet Durumu 
İşletme Büyüklük Grupları Alan (da) GENEL 

0-30 (1.Grup) 31-80 (2.Grup) 81-+ (3.Grup) 

Mülk Arazi F 52 21 9 82 

% 96,29 100 100 97,61 

Kira Arazi F 2 0 0 2 

% 3,71 0 0 2,39 

TOPLAM F 54 21 9 84 

% 100 100 100 100 

Ortalama Arazi 
Büyüklüğü 

(da) 22,12 53,47 100,66 38,38 

 

Tablo 3 incelendiğinde 1. gruptaki işletmelerin %96’sı, 2. ve 3. gruptaki işletmelerin tamamı 

üretimlerini mülk arazide gerçekleştirmektedir. Ortalama arazi büyüklüklerine bakıldığında 1. 

Grup ortalama arazi büyüklüğü 22,12 da, 2. Grup arazi büyüklüğü 53,47 da, 3. Grup arazi 

büyüklüğü 100,66 da olarak bulunmuştur. Genel ortalama arazi büyüklüğü 38,38 da olarak 

gözlenmiştir. 
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Ortalama parsel sayılarına bakıldığında, 1-3 adet parsel sayısına sahip işletmelerin 2,60 adet, 

4-6 adet parsel sayısına sahip işletmelerin 4,86 adet, 7-+ parsel sayısına sahip işletmelerin 

10,00 adet parsel sayısı ortalamasına sahip olduğu görülmüştür. Genel toplamda parsel sayısı 

ortalaması 4,91 adet olduğu bulunmuştur. 

Üye üreticilerin görüşme yapıldığı dönemde borç kaynakları T.C Ziraat Bankası ve borç 

miktarları ortalama olarak 17150,51 TL olarak karşımıza çıkmaktadır.  

3.4.Üreticilerin Birlik Tanımı Hakkındaki Görüşleri 

Üreticilerin birlik tanımı hakkındaki görüşleri Tablo 4.’de verilmiştir. 

Tablo 4. Üreticilerin Birlik Tanımını Bilip Bilmeme Durumu 
 İşletme Büyüklük Grupları 

1.Grup 2.Grup 3.Grup GENEL 
F % F % F % F % 

A 42 77,78 16 76,20 7 77,78 65 77,39 
B 8 14,82 1 4,76 1 11,11 10 11,90 
C 2 3,70 2 9,52 0 0,00 4 4,76 
D 2 3,70 2 9,52 1 11,11 5 5,95 
TOPLAM 54 100,00 21 100,00 9 100,00 84 100,00 

P=0,465 

Sonuç: P<0,05 düzeyinde anlamsızdır. H0 hipotezi kabul, H1 hipotezi red edilmiştir 
 
A-Belli bir ekonomik amaçları gerçekleştirmek için ortakların bir araya gelip kurdukları ve yönettikleri kuruluş 
B-Devletin kurduğu, denetlediği ve yönetimine müdahale ettiği kuruluş 
C-Ortaklarca kurulan, devletçe yönetilen kuruluş 
D-Ortakların sermayesine göre kardan pay aldıkları ve yönetiminde söz sahibi oldukları kuruluş 

 

Tabloya göre, üreticilerin % 77,39 u birlik tanımına “Belli bir ekonomik amaçları 

gerçekleştirmek için ortakların bir araya gelip kurdukları ve yönettikleri kuruluş”  cevabı 

vermiştir. Üreticilerin % 5,95’ i de “Ortakların sermayesine göre kardan pay aldıkları ve 

yönetiminde söz sahibi oldukları kuruluş” cevabı vermiştir.  

 Yapılan analiz sonucuna göre işletme büyüklük grupları ile üretici birliğine üye üreticilerin 

birlik tanımına verdikleri cevaplar arasında P<0,05 düzeyinde anlamlı bir ilişki görülmemiştir. 

Ayrıca görüşme yapılan üreticilerin % 82,14’ü birlikleri kooperatif gibi bir oluşum olarak 

algıladıkları belirlenmiştir.  

 

3.5. Üreticilerin Birlik Algısı 

Üye üreticilerin % 82,14’ü birliği kooperatif gibi bir örgütlenme olarak algıladığı 

belirlenmiştir. Buradan yola çıkarak, örgütlenme benzetmesi olarak en yakın ve bilinen örnek 
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olan kooperatife daha çok benzetilmesinden, örgütlenme farklılıklarının tam olarak 

anlaşılmamış olduğu görülmektedir. Yapılan analiz sonucuna göre işletme büyüklük grupları 

ile üretici birliğine üye üreticilerin birlik algısı arasında P<0,05 düzeyinde anlamlı bir ilişki 

görülmemiştir. Gruplar arasındaki farklılığın anlamsız oluşu tüm gruplarda kooperatif 

görüşünün ağırlıklı olmasından kaynaklandığı söylenebilir. 

GAP bölgesinde yapılan bir çalışmada, üreticilerin % 64,90’ının birlikleri kooperatif gibi bir 

örgüt olarak algıladığı saptanmıştır (Karlı ve Çelik, 2003). 

3.6.Üreticilerin Birliğin Son Genel Kurula Katılma ve Katılmama Durumları 

Ankete katılan üye üreticilerin % 61,90’ ı son genel kurula katılmadığını, % 38,10’unun son 

genel kurula katıldığını belirtmiştir.. Birliğin son genel kuruluna katılan üreticilerin % 

81,25’inin yönetim kurullarına aktif kişileri seçmek için katıldığı belirlenmiştir. Son genel 

kurula katılmayan üreticilerin % 42,30’u ise mazereti nedeniyle katılamadığını söylemişlerdir. 

Yapılan analiz sonucuna göre, işletme büyüklük grupları ile üretici birliğine üye üreticilerin 

birliğin son genel kuruluna katılma durumları arasında P<0,05 düzeyinde anlamlı bir ilişki 

görülmemiştir. 

 

3.7.Üreticilerin Birliğe Ortak Olurken Birliklerden Beklentileri 

Üretici birliğine üye üreticilerin birliğe üye olurken beklentilerinin durumu işletme büyüklük 

gruplarına göre Tablo 5.’ de verilmiştir. Tabloye göre, üreticilerin  % 63,11’inin ürünlerini 

pazarlayabilmek için üretici birliğine üye olduğu belirlenmiştir. Yaş Sebze ve Meyve 

Üreticileri Birliğine üye üreticilerin birliğe ortak olurken beklentilerinin birliğin üreticilere 

yönelik amaçları ile aynı yönde olduğu anlaşılmaktadır. 

Van İlinde yapılan benzer bir çalışmada, üyelere bir örgütten beklentileriniz nelerdir sorusuna 

verdikleri cevaplar; Üreticilerin % 33,1’i iyi bir örgütün kendi gelirlerini arttırmasını, % 

24,6’sı ürünlerini pazarlamasını ve düşük fiyata girdi temini sağlaması gerektiğini belirtmiştir 

(Terin, 2008). 
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Tablo 5. Üreticilerin Birliğe Ortak Olurken Birlikten Beklentileri 
 
Beklentiler 

İşletme Büyüklük Grupları 

1.Grup 2.Grup 3.Grup GENEL* 

F % F % F % F % 

Düşük Fiyata Girdi Sağlamak 23 29,87 7 23,34 5 33,33 35 28,69 

Düşük Faizli Kredi Sağlamak 1 1,30 2 6,67 1 6,67 4 3,28 

Ürünleri Pazarlayabilmek 49 63,64 19 63,33 9 60,00 77 63,11 

Tüketim Mad. Ucuz Sağlamak 4 5,19 1 3,33 0 0,00 5 4,10 

Diğer 0 0,00 1 3,33 0 0,00 1 0,82 

TOPLAM 77 100,00 30 100,00 15 100,00 122 100,00 

*Birden fazla cevap verilmiştir. 

Üreticilerin birliğe ortak olurken birlikten beklentilerinin gerçekleşme durumu ise Tablo 6’da 

görülmektedir. Tabloye göre, üye üreticilerin % 85,71’i beklentilerinin gerçekleşmediğini, % 

14,28’i beklentilerinin gerçekleştiğini belirlenmiştir. Yapılan analiz sonucuna göre işletme 

büyüklük grupları ile üretici birliğine üye üreticilerin birliklerden beklentilerinin gerçekleşme 

durumu arasında P<0,05 düzeyinde anlamlı bir ilişki görülmüştür. 

Tablo 6. Üreticilerin Birliklerden Beklentilerinin Gerçekleşme Durumu 

 
Gerçekleşme Durumu 
 

İşletme Büyüklük Grupları 

1.Grup 2.Grup 3.Grup GENEL 

F % F % F % F % 

Evet 7 12,96 4 19,05 1 11,11 12 14,29 

Hayır 47 87,04 17 80,95 8 88,89 72 85,71 

TOPLAM 54 100,00 21 100,00 9 100,00 84 100,00 

P=0,000 

Sonuç: P<0,05 düzeyinde anlamlıdır. H0 hipotezi red, H1 hipotezi kabul edilmiştir 

Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliğine üye üreticilerin birliklerden beklentilerinin büyük 

oranda gerçekleşmediği görülmektedir. Beklentilere cevap verme anlamında Üretici Birliğinin 

çalışma sistemi, yönetim sistemi, yapısal sorunları vs. tekrar gözden geçirilerek üreticiye tam 

anlamıyla hizmet verebilecek düzeye getirilmesi gerekmektedir.  

3.8. Üretici Birliğinin Eğitim Çalışmalarında Bulunup-Bulunmama Durumu 

Üretici birliğine üye üreticilerin birliğin eğitim çalışmalarında bulunup-bulunmama durumu 

hakkındaki görüşleri işletme büyüklük gruplarına göre Tablo 7.’ de verilmiştir. Tabloye göre, 

% 57,14 eğitim çalışmalarında bulunuyor, % 42,86 eğitim çalışmalarında bulunmuyor olarak 

belirlenmiştir. Yapılan analiz sonucuna göre, işletme büyüklük grupları ile üretici birliğine 

üye üreticilerin birliğin eğitim çalışmalarında bulunma durumu hakkındaki görüşleri arasında 

P<0,05 düzeyinde anlamlı bir ilişki görülmemiştir. 
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Tablo 7. Üye Olunan Üretici Birliğinin Eğitim Çalışmalarında Bulunup-Bulunmama Durumu 
 
Eğitim Çalışmalarında 
Bulunup-Bulunmama Durumu 

İşletme Büyüklük Grupları 

1.Grup 2.Grup 3.Grup GENEL 

F % F % F % F % 

Evet 27 50,00 14 66,67 7 77,78 48 57,14 

Hayır 27 50,00 7 33,33 2 22,22 36 42,86 

TOPLAM 54 100,00 21 100,00 9 100,00 84 100,00 

P=0,648 

Sonuç: P<0,05 önem düzeyinde anlamsızdır. H0 hipotezi kabul, H1 hipotezi red edilmiştir. 

Üretici birliğinin yapmış olduğu eğitim çalışmalarının birliğe üye üreticilerin verdikleri 

cevaplar doğrultusunda tam olarak gerçekleştirilemediği anlaşılmaktadır. Yapılan bir 

araştırmada üreticilerin örgütlenme ile ilgili bilinç düzeyleri ve örgütlenme konusunda çeşitli 

kaynaklardan aldığı bilgilerin niteliği ile üreticilerin örgütlenme düzeyleri arasında bir ilişki 

bulunduğu saptanmıştır (Doğanca, 1983). 

3.9. Üretici Birliğinin Piyasayı Düzenleme Konusunda Yeterlilik Durumu 

Üye olunan üretici birliğinin piyasayı düzenleme konusunda yeterlilik durumu Tablo 8’de 

verilmiştir. Tabloye göre, %60,72 yetersiz olduğu, % 13,09 yeterli olduğu belirlenmiştir. 

Yapılan analiz sonucuna göre, işletme büyüklük grupları ile üretici birliğine üye üreticilerin 

üretici birliğinin piyasayı düzenleme konusundaki yeterlilik durumu hakkındaki görüşleri 

arasında P<0,05 düzeyinde anlamlı bir ilişki görülmüştür. Yaş Sebze ve Meyve Üretici 

Birliğine üye üreticilerin piyasa düzenleme konusundaki verdikleri cevaplar, üretici birliğinin 

büyük oranda yetersiz olduğunu göstermektedir. 

Tablo 8. Üye olunan Üretici Birliğinin Piyasayı Düzenleme Konusunda Yeterlilik Durumu 
 
Yeterlilik Durumu 

İşletme Büyüklük Grupları 

1.Grup 2.Grup 3.Grup GENEL 

F % F % F % F % 

Yeterli 7 12,96 4 19,05 0 0,00 11 13,09 

Yetersiz 31 57,41 13 61,90 7 77,78 51 60,72 

Fikrim Yok 16 29,63 4 19,05 2 22,22 22 26,19 

TOPLAM 54 100,00 21 100,00 9 100,00 84 100,00 

P=0,000 

Sonuç: P<0,05 önem düzeyinde anlamlıdır. H0 hipotezi red, H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

Benzer konuda Harran Ovasında yapılan bir çalışmada, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, Tarım 

Satış Kooperatiflerinin ve Sulama Birlikleri gibi örgütlerin verdikleri hizmetler bakımından 

yetersiz olduğu belirlenmiştir (Karlı, 2001).  
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3.10.Üretici Birliğinin Ekonomik Kalkınmada Rolünün Olup-Olmama Durumu 

Üretici birliğine üye üreticilerin birliğin ekonomik kalkınmadaki rolü hakkındaki görüşleri 

işletme büyüklük gruplarına göre Tablo 9’ da verilmiştir.  

Tabloya göre, % 51,19 fikrim yok, % 25,00 ekonomik kalkınmada rolünün olmadığı, % 23,81 

ekonomik kalkınmada rolünün olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. 

Yapılan analiz sonucuna göre, işletme büyüklük grupları ile üretici birliğine üye üreticilerin 

birliğin ekonomik kalkınmadaki rolü hakkındaki görüşleri arasında P<0,05 düzeyinde anlamlı 

bir ilişki görülmüştür. Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliğinin ekonomik kalkınmadaki 

rolünün üyeler tarafından tam olarak kabul görmediği anlaşılmıştır. Büyük orandaki fikrim 

yok cevabı bu düşünceyi doğrulamaktadır. 

GAP bölgesinde yapılan araştırmada, Su Ürünleri Kooperatifi, Sulama Birliği, Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi ve Tarım Satış Kooperatifine üye üreticilerin büyük çoğunluğu verilen 

hizmetler sonucu gelirlerinin yükseldiğini ifade etmişlerdir. Diğer taraftan Sulama 

Kooperatifi, Ziraat Odası ve Tarım Kredi Kooperatifine üye olan üreticilerin çoğunluğu ise bu 

örgütlerin verdiği hizmetler sonucu gelirlerinde bir artışın olmadığını belirtmişlerdir (Karlı ve 

Çelik, 2003). 

Tablo 9.Üye Olunan Üretici Birliğinin Ekonomik Kalkınmada Rolünün Olup-Olmama 
Durumu 

 
Ekonomik Kalkınma Rolü 

İşletme Büyüklük Grupları 

1.Grup 2.Grup 3.Grup GENEL 

F % F % F % F % 

Evet 12 22,22 7 33,33 1 11,11 20 23,81 

Hayır 15 27,78 3 14,29 3 33,33 21 25,00 

Fikrim Yok 27 50,00 11 52,38 5 55,56 43 51,19 

TOPLAM 54 100,00 21 100,00 9 100,00 84 100,00 

P=0,000 

Sonuç: P<0,05 önem düzeyinde anlamlıdır. H0 hipotezi red, H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

 

3.11. Üretici Birliğinin Başarılı Olup-Olmama Durumu 

Üye üreticilerin, % 89,29 üretici birliğinin başarısız olduğunu, % 10,71 üretici birliğinin 

başarılı olduğunu düşünmektedir. Yapılan analiz sonucuna göre, işletme büyüklük grupları ile 

üretici birliğine üye üreticilerin birliğin başarı durumu hakkındaki görüşleri arasında P<0,05 

düzeyinde anlamlı bir ilişki görülmüştür. 
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3.12.Üreticilerin Ürün Pazarlamada Üretici Birliğinden Yardım Alıp-Almama Durumu  

    Üretici birliğine üye üreticilerin ürün pazarlamada üretici birliğinden yardım alıp-almama 

durumu işletme büyüklük gruplarına göre Tablo 10’ da verilmiştir. Tabloye göre, üreticilerin 

% 54,76’sı yardım aldıklarını, % 45,24’ü yardım almadıklarını belirtmiştir. 

 Yapılan analiz sonucuna göre, işletme büyüklük grupları ile üretici birliğine üye 

üreticilerin ürün pazarlamada birlikten yardım alma durumu hakkındaki görüşleri arasında 

P<0,05 düzeyinde anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliğine 

üye üreticilerin ürün pazarlamada üretici birliğinden kısmen de olsa yardım aldığı 

görülmektedir.  

Tablo 10. Üreticilerin Ürün Pazarlamada Üretici Birliğinden Yardım Alıp-Almama Durumu 
 
Yardım Alıp-Almama Durumu 

İşletme Büyüklük Grupları 
1.Grup 2.Grup 3.Grup GENEL 
F % F % F % F % 

Evet 29 53,70 12 57,14 5 55,56 46 54,76 
Hayır 25 46,30 9 42,86 4 44,44 38 45,24 
TOPLAM 54 100,00 21 100,00 9 100,00 84 100,00 
P=0,852 
Sonuç: P<0,05 önem düzeyinde anlamsızdır. H0 hipotezi kabul, H1 hipotezi red edilmiştir. 

  

 GAP bölgesinde yapılan çalışmada, üreticilerin üye olduğunuz örgütten yardım alıyor 

musunuz sorusuna % 42,20’sinin evet, % 59,80’inin hayır cevap verdiği saptanmıştır (Karlı 

ve Çelik, 2003). 

3.13.Aracısız Pazarlanan Ürünlerin Fiyatlarının Diğer Pazarlama Şekilleri ile Karşılaştırılması 

Aracısız pazarlanan ürünlerin fiyatlarının diğer pazarlama şekilleri ile karşılaştırılması ile 

ilgili olarak soruya verilen cevaplar Tablo 11’de verilmiştir. Tabloye göre, üreticilerin % 

97,62’si aracısız pazarlanan ürünlerin fiyatlarının daha yüksek, % 2,38’i ise aynı olduğunu 

belirtmişlerdir. Yaş Sebze ve Meyve Üreticilerine Birliğine üye üreticilerin aracısız 

pazarlanan ürünlerden elde ettikleri fiyatın diğer pazarlama şekillerine göre daha yüksek 

olduğunu kabul ettikleri gözlenmiştir. Yapılan analiz sonucuna, göre işletme büyüklük 

grupları ile üretici birliğine üye üreticilerin aracısız pazarlanan ürünlerden elde edilen fiyatlar 

hakkındaki görüşleri arasında P<0,05 düzeyinde anlamlı bir ilişki görülmüştür. 

 

 

Tablo 11. Aracısız Pazarlanan Ürünlerden Elde Edilen Fiyatın Diğer Pazarlama Şekillerine       
Göre Durumu 
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Durum 

İşletme Büyüklük Grupları  

1.Grup 2.Grup 3.Grup GENEL 

F % F % F % F % 
Daha Yüksek  52 96,30 21 100,00 9 100,00 82 97,62 

Aynı 2 3,70 0 0,00 0 0,00 2 2,38 

TOPLAM 54 100,00 21 100,00 9 100,00 84 100,00 

P=0,000 

Sonuç: P<0,05 önem düzeyine göre anlamlıdır. H0 hipotezi red, H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

3.14. Üreticilerin Komisyoncunun Ürünü Sattığı Fiyatı Öğrenme Durumu 

Üreticilerin komisyoncunun ürünü sattığı fiyatı öğrenme durumu Tablo 12’de verilmiştir. 

Tabloye göre, ankete katılan üreticilerin % 88,10’u birkaç gün sonra komisyoncudan fiyatı 

öğrendikleri, % 4,76’sı ürününü sattığı anda kendilerinin de orda olduğu ve öğrendiğini 

belirtmişlerdir. Yapılan analiz sonucuna göre, işletme büyüklük grupları ile üretici birliğine 

üye üreticilerin komisyoncunun ürünü sattığı fiyatı öğrenme durumu arasında P<0,05 

düzeyinde anlamlı bir ilişki görülmüştür. Üreticiler piyasa fiyatını yaklaşık olarak bilmesine 

rağmen kendi ürünlerinin satış fiyatını ancak birkaç gün sonra komisyoncudan öğrendiğini 

belirtmişlerdir. Çünkü ürünün fiyatı belli kriterlere göre düşüş ya da artış gösterebilmektedir.  

Tablo12. Üreticilerin Komisyoncunun Ürünü Sattığı Fiyatı Öğrenme Durumu 
 
Fiyatı Öğrenme Durumu 

İşletme Büyüklük Grupları 
1.Grup 2.Grup 3.Grup GENEL 
F % F % F % F % 

Ürünü Sattığı Anda 1 1,85 1 4,76 2 22,22 4 4,76 
Ertesi Gün Komisyoncudan 
 

4 7,41 2 9,52 0 0,00 6 7,14 

Birkaç Gün Sonra Komisyoncudan 49 90,74 18 85,72 7 77,78 74 88,10 
TOPLAM 54 100,00 21 100,00 9 100,00 84 100,00 
P=0,000 
Sonuç: P<0,05 önem düzeyine göre anlamlıdır. H0 hipotezi red, H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

3.15. Üreticilerin Ürettikleri Ürünü Toptancı Halinde Pazarlama Nedenleri 

Üretici birliğine üye üreticilerin ürünün toptancı halinde pazarlanma nedenleri hakkındaki 

görüşleri işletme büyüklük gruplarına göre Tablo 13’ de verilmiştir. Tabloye göre, en göze 

çarpan cevaplar  % 58,56 ile daha çok ürün satılıyor ve % 6,31ile girdi temin ediyor 

karşılığında ürün veriyorum olarak belirlenmiştir.  

 
 
 
Tablo 13. Üreticilerin Ürettikleri Ürünü Toptancı Halinde Pazarlama Nedenleri 

 İşletme Büyüklük Grupları 
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Nedenler 

1.Grup 2.Grup 3.Grup GENEL* 

F % F % F % F % 

Daha Yüksek Fiyata Alınıyor 14 18,92 1 4,00 1 8,33 16 14,41 

Daha Çok Ürün Satılıyor 41 55,41 18 72,00 6 50,00 65 58,56 

Diğer Pazarlama Olanaklarının 
Yokluğu 

12 16,22 5 20,00 3 25,00 20 18,02 

Girdi Temin Ediyor Karşılığında 
Ürün Veriyorum 

6 8,10 1 4,00 0 0,00 7 6,31 

Diğer Nedenler 1 1,35 0 0,00 2 16,67 3 2,70 

TOPLAM 74 100,00 25 100,00 12 100,00 111 100,00 

Ürünlerini toptancı halinde pazarlayan üreticiler, toptancı hallerinde daha fazla ürünün 

satıldığını belirtmişlerdir. Daha fazla ürün satışı olarak belirtilen şey aslında sürekliliktir. 

Yani toptancı hallerinde bir sirkülasyon olduğu ve ürün satılmama kaygısının neredeyse 

ortadan kaldırılmış olmasıdır. Çok az bir oranda olsa alınan bazı cevaplar ise alınan girdi 

karşılığında toptancı hallerinde ürününü verdiğini belirtmişlerdir. Üreticiler, toptancı 

hallerinde bulunan hem komisyonculuk yapıp hem girdi tedarik eden tüccarların aslında 

işlerinde ehil olmadıklarını belirtmişler ve ürünlerini bu girdiler karşılığında değerinin altında 

aldıklarını belirtmişlerdir. Tüm bunlara rağmen üreticilerin bir kısmının da olsa bu tüccarlara 

ürün sattığı gerçeği ortadadır. 

4.SONUÇ 

Üye üreticilerin büyük çoğunluğu 40 yaş üstü gruptadır. Üyelerin yaş ortalamaları 48,84 

yıldır. Araştırma bölgesindeki üye üreticilerin nüfus ve işgücü oranları yüksektir, eğitim 

seviyeleri düşüktür. Zaman içerisinde eğitim seviyeleri daha yüksek üreticilerden de 

katılımlar sağlanarak daha bilinçli bir örgüt yapısı oluşturulmalıdır. İncelenen işletmelerin 

arazi mülkiyet durumlarına bakıldığında % 97,61 mülk arazi, % 2,39 kira arazi şeklindedir. 

Ortalama arazi büyüklüğü 38,38 da’dır. Arazi mülkiyet durumu bakımından incelendiğinde, 

% 97,61 mülk arazi ve % 2,39 kira arazidir. Ortalama parsel sayısı 4,91 dir. Birlik üyesi 

üreticilerin tamamı sebze üretimi yapmaktadır. Sebze üretimi yapan üreticilerin %94,04’ü 

aynı zamanda hububat üretimi, % 70,24’ü de aynı zamanda şeker pancarı üretimi 

yapmaktadır. Ortalama sebze alanı büyüklüğü 11,11 da olarak görülmüştür. Üreticilerin % 

77,39’u birlik tanımını doğru olarak yapmışlardır. Üreticiler üye oldukları üretici örgütünü ise 

ana hatları ile tanıyabilmiştir. Üreticiler birlik tanımını doğru şekilde bilmelerine rağmen, algı 

olarak büyük oranda birlikleri kooperatifler gibi düşünmekte ve bir kooperatif hareketi olarak 
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görmektedir.  Birlik üyelerinin % 63,11’i üretici birliğine ürünlerini pazarlayabilmek için üye 

olmuşlardır. Bu sonuçtan anlaşıldığı gibi üreticilerin birliğe üye olurken doğru bir beklenti 

içerisinde olduklarını söylenebilir. Fakat ankete katılanların % 85,71’inin bu beklentileri 

gerçeklik kazanmamıştır. Bu anlamda sorun olarak üretici birliklerinin zayıf yapısı ön plana 

çıkmaktadır. Aynı zamanda üreticilerin % 60,72’ si birliği piyasa düzenleme konusunda 

yetersiz görmüştür. Yaş Sebze Meyve Üreticileri Birliğinin ekonomik kalkınmadaki rolü, üye 

üreticiler tarafından kabul görmemiştir. Üreticiler örgütten ürün pazarlama konusunda yardım 

almaktadır, fakat bu yardımı yeterli görmemektedirler. Ürünlerini şehirlerin semt pazarlarında 

pazarlayan üreticiler mevcuttur. Bunun nedeni şehirlerin semt pazarlarında tek yönlü veya 

zorunlu bir satış ortamının olmayışıdır. Ürünlerini toptancı halinde pazarlayan üreticiler 

ağırlıktadır. Toptancı hallerinde daha çok ürün satılması bunun en büyük etkeni olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Üreticiler ürünlerini sattıktan sonra sattıkları ürün fiyatını birkaç gün 

sonra komisyoncudan öğrenebilmekteler, fakat komisyoncu faturalarını büyük oranda 

inceleyemedikleri görülmüştür.  

Bir ülkede örgütlenmenin var olabilmesi, bu konuda bilinçli ve örgütlenmenin gerçek 

yararlarına inanan bireylerle mümkündür. Türkiye’de yıllardır izlenen politikalar, özellikle 

üreticilerde dayanışma ve örgütlenme bilincinin yeterince gelişmesini sağlayamamıştır.. 

Örgütlenme hareketlerinin güçlü ve etkin hale getirilmesi, üreticilerin bu konuya inanmaları 

ve benimsemelerine bağlıdır.  
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THE REASONS OF THE SUCCESS OF ASIAN EMERGING MARKETS 
 

 
 

Ahmet Hakan ÖZKAN∗∗∗∗ 
 
Abstract 
The Asian emerging markets had a consistent growth in the recent years. The reason 

of this growth and consistency is searched with this study. The growth rate of Japanese 
market is excluded due to the inconsistency of this market in the last 10 years. The study is 
prepared as a case study. It is seen that initially successful adoption of technology plays an 
important role. Then the other factors are effective. The results indicate that the multinational 
enterprises enjoy a kind of arbitrage. This arbitrage focuses on paying for the factors which 
are necessary for production and adding the costs of these factors into the product prices at the 
market where the costs are low and selling the products in the markets where these costs are 
high. The success of Asian emerging markets are mostly related with this gap. The emerging 
multinational enterprises’ institutional heritage and its own internationalization strategy are 
likely to create synergy together with the geographic advantages. It is explored that the 
conditions are also followed by the government and the risk management is adjusted.  

Keywords: Asian emerging markets, arbitrage, multinational enterprises, 
internationalization. 

 
GELİŞEN ASYA PAZARLARININ BAŞARISININ SEBEPLERİ 

 
Öz 
Gelişen Asya pazarları geçtiğimiz yıllarda istikrarlı bir büyümeye sahne olmuşlardır. 

Bu büyüme ve istikrarın nedeni bu çalışma ile araştırıldı. Japon piyasasının büyüme oranı, son 
10 yıl içerisinde gösterdiği istikrarsızlık nedeniyle, çalışmanın dışında tutulmuştur. Çalışma, 
vaka çalışması şeklinde hazırlanmıştır. Öncelikle teknolojileri uyumlaştırmanın önemli bir 
rolü olduğu görüldü. Sonrasında diğer faktörler etkilidir. Sonuçlar çok uluslu işletmelerin bir 
tür arbitraj imkanından faydalandığına işaret etmiştir. Bu arbitraj maliyetlerin düşük olduğu 
piyasalarda üretim için gerekli olan faktörlere ödeme yapmak ve bu faktörlerin maliyetlerini 
ürün fiyatlarına eklemek ve bu ürünleri mevzubahis maliyetlerin yüksek olduğu piyasalarda 
satmak esasına dayanmaktadır. Gelişen çok uluslu şirketlerin kurumsal mirasıve kendi 
uluslararasılaşma stratejileri coğrafi avantajlar ile sinerji yaratabilmekte gibi görünmektedir. 
Koşulların aynı zamanda hükümetler tarafından da takip edildiği ve risk yönetimi 
düzenlemelerinin de gerçekleştirildiği keşfedilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Gelişen Asya pazarları, arbitraj, çok uluslu şirketler, 
uluslararasılaşma. 
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I. INTRODUCTION 
 
The growth of Asian markets started at the beginning of 1990s with Japan, this growth 

has continued with the other countries in the recent 10 years. Most of the Asian frontier 
markets have turned into emerging markets. The emerging markets of Asia have shown an 
unexpected success. 

 
The entries to Asian emerging markets continued and the volume of the market kept 

on expanding. The Asian markets did not stop growing even during the 2008 crisis. The 
corporations of Asian emerging markets have also shown a consistent graphic. These Asian 
corporations are internationalizing successfully. 

 
Some Asian emerging multinational enterprises were internationalizing at a younger 

age and that was usually expected (Brokaw, 1990). The influence of market growth rate plays 
a great role on internationalizing. On the other hand, the importance of a firm’s manufacturing 
facilities to achieve success in the marketplace has been well reported in the literature 
(Skinner, 1984). The technology use of the multinational enterprises is also important. The 
Asian firms are able to adopt new technologies easily. But this is not the only reason of their 
success. The other reasons will be surveyed with this study. 

 
II. LITERATURE REVIEW 
 
To improve the concept of emerging markets, the markets of the countries are 

analysed. With the improvement of the frontier markets, emerging markets appeared (Berger, 
Pukhuanthong and Yang, 2011). The emerging markets have turned into mature markets or 
developed markets in time.  

 
The researches on international market integration and diversification mostly seems to 

be focusing on developed and emerging market asset classes. A research argues that it is 
possible to get benefit from international diversification on the basis of cross-market 
correlations (Solnik, 1974). Another study of Solnik indicates that despite increasing 
informational integration across markets and greater correlation during volatile periods, 
overall international correlations cannot move higher and relatively remain lower than 
expected (Odier and Solnik, 1993). Another study, which is about diversification of benefits, 
indicates that emerging markets have diversification benefits for local investors (Driessen and 
Laeven, 2007). These studies described the benefits of emerging markets and the impacts of 
internationalization. Some other studies, which was not able to prove the inernational 
dicersification benefits, focused on downside risk and correlation of the circumstances (You 
and Daigler, 2010).  

 
The resulting large saving–investment gap in emerging Asia is one of the most 

important factors which plays on the growing emerging markets (Cline, 2005). This gap of the 
emerging markets of Asia has been the focus of recent policy debate on global current account 
imbalances (Rato, 2006). The debate which is going on is particularly between the US and the 
rest of the world, especially the Asian emerging markets and the Asian countries with no 
budget deficit (Summers, 2004). The countries which has emerging markets have a gap which 
plays a locomotive role on the way of economic improvement.  
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III. ASIAN EMERGING MARKETS 
 

A study indicates that international expansion paths of Asian emerging multinational 
enterprises are significantly affected by the geographical regions (Chang, 2011). At first large 
firms initially dominated the international competitive landscape, but emerging multinational 
enterprises have also entered the race, owing to the narrowed gap in competitive advantage in 
international markets (Oviatt and McDougall, 1994). The labor cost and the other costs were 
lower in Asia. The corporations which operates in other markets with higher costs started to 
move to Asia. Taking the advantage of this gap was a kind of arbitrage. Because when a 
product is sold, the labor and the other costs are also sold to the customer together with the 
profit. The costs are bought from the Asian markets where they are cheaper and sold to the 
customers of the other markets where these costs are expensive. This is another kind of 
arbitrage.     

 
The multinational enterprises of Asia have international connections to the other 

markets. The multinational enterprises began to grow with the connections to the new 
markets. This growth continued with the growth of the market where these multinational 
enterprises are located. Asian frontier markets started to turn in to an emerging market with 
the increasing contribution of the multinational enterprises. The governments of Asian 
countries started to support industrialization. Tai-pei is the most significant example. 

 
The planned growth of the Asian markets and high infrastructure investments 

convinced the multinational enterprises about the decisive policy of the government to protect 
the foreign investors. The entry to Asian markets started to increase and the orders to the 
existing companies started to increase with the increasing quality. Better infrastructure was 
providing better quality to the products of the enterprises. 

 
IV. BANKING AFTER 1997 CRISIS 
 
The process of bank consolidation is one of the major trends in Asian banking systems 

in the aftermath of the 1997 financial crisis and bank consolidations tend to specifically affect 
the degree of bank competition in emerging and developing countries (Jeon, Olivero and Wu, 
2011). After the bank consolidations, the banks were able to stand on their feet.    

 
An empirical study which used a sample of commercial banks in 12 Asian countries 

over the 2001–2007 period, indicated that higher market power in the banking industry is 
associated with better capital adequacy (Soedarmono, Macrouh and Tarazi, 2011). Higher 
capital adequacy of the Asian banks do not decrease the credit risk of the banks, but it 
decreases the risk of the market.  

 
The Asian banks have been able to support the development of the industries at the 

emerging markets. The strong structure of these banks were an advantage of the multinational 
enterprises and the other corporations. The emerging markets had no problem on financing.  
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V. BRAND LOYALTY AND CULTURE 
 
The relationship between perceived quality and brand loyalty and the relationship 

between brand awareness and perceived quality are found to be significant in Thailand as well 
as in Vietnam (Nguyen, Barret and Miller, 2011). These countries are also samples of Asian 
emerging markets. Brand loyalty and quality are correlated by Asian consumers and the 
consumers pay attention to the brands.  

 
The Culture has influences on the design preferences (Peter and Olson, 1999). The 

influence of culture has some events (Arnould et al., 2002). These events are effective on 
social and physical environment, the product and the consumers (Salmi and Sharafutdinova, 
2008). New products are expected to be adopted lately due to cultural structure. On the other 
hand, new products are preferred by Asian consumers. Instead of traditionally designed 
products, new products wih reputable brand or the design of reputable companies are more 
consumed. 

 
The innovative structure of the Asian markets might be correlated with the brand 

loyalty. On the other hand, internationalization of the Asian corporations plays a great role. 
These corporations make production for the markets which prefers products with new designs. 
Some of these production is traded to Asian markets and these products are easy to get for the 
Asian consumers. The avaliability of these products also shapes the preferences of the Asian 
consumers.  

 
VI. COMPETITIVENESS  
 
The World Competitiveness Index has four components, namely, economic 

performance, government efficiency, business efficiency and infrastructure (IMD, 2006). In 
the overall rankings of world competitiveness report, China and India have improved over the 
years whereas Brazil and Russia have lower rankings and China has the highest ranking 
followed by India, Brazil and Russia in decreasing order (Pillania, 2009).  

 
It is believed that the catch up of latecomer firms in an emerging market is an 

evolutionary pattern that depends on how they leverage with their positions in the global 
market by using limited resources, obtain external resources from other incumbents, and 
gradually develop their own technological capabilities for future competition (Mathews, 
2002a, b). The leverage use of the latecomer firms are sometimes supported by the banks. The 
true technologies also provide the advantage of latecomers. 

 
 It is seen that the latecomer firms are not supported as much as the other firms which 

were supported in the past by the government in China (Chen and Toyama, 2006). The huge 
corporations are supported more by the government for quick results. On the other hand, there 
is not a destructive competition in Asia. The corporations may even support each other. It is 
common to see the manufacturers using the unnecessary raw material of a factory. These 
materials are usually wasted materials, which can be used as raw material by some other 
manufacturers.   
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VII. ASIAN CURRENCY 
 
Some studies has shown that Asian currencies are globally undervalued, especially 

since the end of the 1990s (Lopez-Villavicencioa and Mignon, 2011). The currencies play an 
important role on the growth of the markets. Especially the frontier markets mostly can turn 
into an emerging market with the support of the currencies. The affect of a currency appears 
after devaluation. The probable customers in a country can buy more products from the 
manufacturer country and the export of the manufacturer country increases.  

 
Economic and financial sector reform measures, which have been continuing in India 

since 1991, facilitated the process of financial integration and various segments of the money 
market are integrated (Misra and Mahakud, 2009). The financial integration is important for 
emerging markets.  

 
The financial markets of Asia have expanded more than expected. The increasing 

volume of the financial sector gives the chance of growing to the emerging markets. The 
financial power of the government is also higher than before and the financing of some certain 
sectors and regions can be arranged when it is necessary. Besides, with the new financial 
power, most of the Asian governments are able to prevent any medium-sized financial crisis 
before it appears.  

 
VIII. CONCLUSION 
 
It is necessary to consider necessary criterias for development such as: integral human 

development; the common good; inter-generational justice; the cultural context; ethics 
integrated within the economy and moral responsibility (Lozano, 2011). The emerging 
markets can keep on developing only with the true human. The people are ready for any 
development in Asia; they have the required skills, appropriate morals which is supported 
with a strong cultural structure and the responsibility. The emerging markets can easily 
develope with a qualified workforce. 

 
A major reason for expecting strong association between internationalization and 

competitiveness of emerging nations in a globalized world, is that, internationalization 
enables firms to benefit from economies of scale (Dunning, 1995). This was the main reason 
of the growing economy of Japan for years and today China and India have a high rate of 
growth due to the scale economies of their corporations.  

 
Internationalization offers significant benefits for Asian emerging multinational 

enterprises like economies of scale and scope (Porter, 1985). But not only scale economies, 
but also new market opportunities are offered by internationalization (Buhner, 1987). The 
new market opportunities and scale economies appears the advantage of flexibility (Kogut, 
1985). Another advantage is exploiting distinctive capabilities (Hymer, 1976). The result of 
all these mentioned advantages is risk reduction (Shaked, 1986). 
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TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞININ ELEKTRONİK ÜRÜN SATINALMA NİYETİ 
ÜZERİNE ETKİSİ  

 

Öğr. Gör. Davran YULDAŞEV∗∗∗∗ 

ÖZ 

Günümüzde baş döndürücü bir hızla teknolojik değişim yaşanmaktadır. İnternet’in ticari 
ve sosyal hayata etkisi genişledikçe “e” önekli birçok kavram ortaya çıkmıştır. Geleneksel 
pazarlamada işyeri web sitesine,  geleneksel mağaza e-mağazaya,  ticaret e-ticarete,  alışveriş 
e-alışverişe,  müşteriler e-müşterilere,  hatta devlet bile e-devlete dönüşüm sürecini 
yaşamaktadır.   

İnternet kullanıcı sayısının artması ve İnternet’i kullanım alanları birbirine paralel bir 
şekilde gelişim göstermektedir. Ticari hayatta sınırları, zaman ve mekân farklılıklarını ortadan 
kaldıran İnternet ile birlikte e-ticaret ve e-alışveriş gibi kavramlar da iş yaşamında kullanılır 
olmuştur.  

Araştırmada Kırgızistan’da tüketicilerin e-alışveriş konusundaki tutum ve davranışlarını 
ve teknoloji okuryazarlığına sahip olan internet kullanıcıları e-ürünlere ne derecede önem verip 
vermedikleri hakkinda bilgi verilecektir. 

Araştırmada teknoloji okuryazarlığının, e-ticaretin ve e-alışverişin önemi ve amacı 
vurgulanacaktır. 

Anahtar kelimeler: Teknoloji Okuryazarlığı, Elektronik Ürün, Elektronik Ticaret, 
Elektronik Alışveriş 

 

TECHNOLOGY LITERACY EFFECT ON THE INTENTION OF BUYING 
ELECTRONIC PRODUCTS 

Abstract 

Today, technology has been changing at a dizzying pace. The effect of the commercial 
and social life of the Internet expands, the "e" prefix several concepts have emerged. 
Traditional marketing business website, e-store traditional store, trade, e-commerce, shopping, 
e-shopping, e-customers, clients, or even live in the state, even in e-government transformation 
process. 

Increase in the number of Internet users and Internet usage areas are being developed in 
parallel to each other. Commercial life, limits, differences in time and space, along with 
eliminating Internet concepts such as e-commerce and e-shopping has been used in business. 
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Research on e-shopping attitude and behavior of consumers in Kyrgyzstan and 
technology literacy internet users with information about e-products will not give emphasis to 
what extent. 

Research, technology, literacy, e-commerce and e-shopping emphasized the importance 
and purpose. 

Keywords: Technology Literacy, Electronic Products, Electronic Commerce, Electronic 
Shopping 

 

I.GİRİŞ 

 Teknolojinin 21.yüzyılda inanılmaz bir hızla ilerlemesiyle, günümüz insanının, bu hıza 
uyum sağlayabilmesinin ön koşulu, teknoloji kullanma becerisi olmuştur.  

Günlük yaşantıdaki hayal gücünü zorlayan gelişmeler yaşam çizgisini değiştirmiş, 
teknolojinin gelişmesi ve teknolojik ürünlerin ucuzlaması sonucu yeni teknolojiler her yaştan 
bireyin kullanımına sunulmuştur. Bilginin, kurulan ağlar aracılığıyla paylaşımı ve sosyal 
iletişimin artmasıyla, internet teknolojisi günlük yaşamın bir parçası olmuştur. E- kavramlar 
diyebileceğimiz; e-devlet, e-okul gibi güncel ifadeler az çok bilinmektedir. Banka işlemleri 
için Atm kullanımı, internetin kullanımı, gelişen teknolojileri ile cep telefonu kullanımının, 
zorunluluk arz etmesiyle teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilme ihtiyacı, toplumun, özellikle 
de yetişkin bireylerin, problemi hatta sorunu haline gelmiştir. Teknolojiyi kullanmadaki bilgi 
yetersizliği, son yıllarda, özellikle büyük şehirlerde karşımıza çıkan, önemli bir sosyal 
sorundur. Bu soruna karşı yetişkin kesim tek başına mücadele etmektedir.  

Eğitim imkanlarına uzak olan bu kişilerin, yeni teknolojilere uyum mücadelelerinde, 
desteklenmeleri gerekmektedir.  

Günümüzde “yeni nesil” tabirini kullanabileceğimiz çocuklar ve gençlerin, teknoloji 
kullanımı konusunda fazla sıkıntı çekmedikleri, yaşanan hızlı değişimlere rahatlıkla ayak 
uydurabildikleri, teknolojiye dost oldukları ve uygulamalardan zevk aldıkları görülmektedir. 
Ancak yetişkinlerin, yaşanan teknolojik değişimlerden kaygılanmakta oldukları ve bunun 
sonucu olarak “teknoloji fobisi” geliştirdikleri gözlenmektedir. Bu nedenle, yetişkinlerin 
teknolojiye karşı tutumlarının saptanması çok önemlidir. Teknoloji eğitimlerinin yetişkinlerin 
özelliklerine ve hazır bulunuşluk düzeylerine uygun programlarla sunulması, kaygıyı azaltarak, 
eğitimlerin etkililiğini artıracaktır (Kruglikov, 2002, s.12). 

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında, bireylerin teknoloji okuryazarı olarak çağın 
avantajlarından faydalanmaları, sadece kişisel gelişimleri açısından değil, aynı zamanda 
toplumun sürdürülebilir kalkınması açısından da önemlidir.  

2. TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI İLE İLGİLİ TANIMLAMALAR 

Günümüz modern toplumu teknolojideki gelişimler ile her geçen gün daha karmaşık bir 
durum almıştır. Dolayısıyla da bu toplum içinde rol alacak bireylerin teknolojiyi anlaması ve 
yönetmesi önemli bir olgudur (Croft, 1990, s. 17). Bireyler yalnızca meslek yaşamlarında 
değil aynı zamanda günlük yaşamlarında da teknolojik değişimlerin etkisinde kalmaktadır. 
Telefonu, televizyonu, video sistemlerini, uydu sistemlerini ve mutfakta kullanılan eşyaları 
etkili ve verimli bir şekilde kullanabilmek ilerlemiş teknik bilgiyi gerektirir (Bessac, 2002, 
s.16-19). 
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Bessac (2002) Amerika'da okuryazarlık ile ilgilenen otoritelerin şu anda yüz yüze 
oldukları en büyük problemin teknoloji okuryazarlığının tanımlanması olduğunu belirtirken, 
yanıtlanması gereken en önemli soruların okuryazar olarak tanımlanacak bireyin teknoloji 
hakkında neleri bilmesi gerektiğinin ve günümüz değişen toplumunda gerekli olan temel 
bilginin ne olduğunun belirlenmesi olduğunu ileri sürmektedir (Bessac, 2002, s.16-19). 

Wright ve diğerleri (1993) teknolojiyi doğal ve insan yapımı çevreyi kontrol etmek ve 
değiştirmek için bireylerin potansiyelini arttırmak için insanlar tarafından bilgi ve eylemlerin 
kullanılması olarak tanımlarken; Savage ve Sterry (1990) teknolojiyi insan istek ve 
gereksinimlerini karşılayacak sonuçlar elde etmek için bilginin ve kaynakların sistematik 
uygulaması (Holland, 2004) olarak tanımlamaktadırlar. Tanımlardan da anlaşılabileceği 
gibi teknoloji tanımı sadece makine ve cihazları kapsamamakta aynı zamanda bilgi ve 
becerileri de kapsamaktadır. 

2.1. Teknoloji Okuryazarlığının Amacı ve Önemi 

Teknoloji okuryazarlığında amaç, bireye teknolojinin daha geniş toplumsal sistemle 
olan ilişkisini göstermek ve teknolojik sistemlerin kendilerini şekillendiren politik, kültürel 
ve ekonomik sistemlerden ayrı düşünülemeyeceği bilincini vermektir (Odabaşı, 2000, s.2). 

Teknoloji okuryazarlığı bireysel, toplumsal ve ekonomik başarıda oldukça önemlidir. 
İnsanların teknolojiyi nasıl geliştireceğinin ve uygulayacağının farkında olması ekonomik 
canlılık dışında gelecek nesiller, toplum ve yeryüzündeki yaşamın devam etmesini sağlamak 
için kritik bir öneme sahiptir (ITEA, 2006). Bu doğrultuda teknoloji okuryazarlığının 
önemi; bireyleri teknolojiye sadece basit bir kullanıcı olarak tepki göstermekten çok, 
onların ulusun teknolojik geleceğini oluşturmaya aktif olarak katılımını sağlayarak onları 
sorumlu vatandaşlar olmaya hazırlamaktadır (Seidel, 1998, s. 68). 

Kısaca teknoloji okuryazarlığının amacı, insanların çevresindeki dünyaya akıllıca ve 
dikkatlice katılma ihtiyacını araç gereçlerle sağlamalarıdır (Garmire ve diğ., 2006, s. 33). 
Başka bir açıdan bakarak teknoloji okuryazarlığının amacını makinelere uşaklık etmeyi 
reddedecek ve teknolojinin sunduğu her şeyi doğru kabul etmeyecek bir nesil yetiştirmek 
olarak tespit etmek mümkündür (Seidel, 1998, s.73). 

Teknoloji okuryazarlığı genel bir amaçtır. Başlıca hedefleri toplumda teknolojinin ve 
bilimin rolünün ve gerekliliğinin anlaşılmasını içermektedir. Bu hedefler; teknoloji ve çevre 
arasında denge, teknoloji okuryazarlığı gelişimi, planlama yapma ve değerlendirme gibi 
becerilerinin gelişimi, sosyal ahlaki etik açılardan düşünme, yenilikçilik, farkında olma, çok 
yönlülük ve girişimciliktir (Rasinen, 2003). 

Sonuç olarak teknoloji, verimli okuma, yazma, araştırma ve bilgi olanaklarına 
sahiptir. Teknolojinin sağladığı bu olanaklardan yararlanmak için teknoloji okuryazarı 
olmak gerekmektedir (Adıgüzel, 2005, s. 2). 

2.2. Teknoloji Okuryazarlığına Duyulan İhtiyaç 

Günümüzde bir toplumun tüm bireylerinin teknoloji okuryazarı olup teknolojik 
dünya ile kaynaşması, sadece bireyler için değil, bir bütün olarak toplum için avantaj olurdu 
(NAE, 2010). 

Teknoloji okuryazarlığı nüfusun büyük bir bölümünün ihtiyaçları ve çağa göre 
değişen okuryazarlık tipleri ve seviyeleri ile birlikte uzun bir süreçte meydana gelmiştir 
(Garmire ve diğ., 2006, s. 32). Teknoloji okuryazarlığı her vatandaşın geniş bir 
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perspektiften teknolojinin sonuçları, gücü ve çeşitleri hakkında sahip olduğu bilginin 
derecesini içerir (ITEA, 2006). 

Bu nedenle teknoloji okuryazarlığına hem bireysel hem de toplumsal alanda ihtiyaç 
duyulmaktadır. Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda gelişen teknolojinin, toplumu oluşturan 
bireyler tarafından anlaşılması gerekmektedir. Teknoloji okuryazarı olan bir birey, toplumla 
olan ilişkilerini kolaylıkla anlayabilir (Bacanak ve diğ., 2003, ss.191-196). 

Teknoloji okuryazarlığı bireylerin karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar. 
Örneğin; otomobilde güvenlik sağlamak için yapılan araştırmalarda hava yastıkları ile ilgili 
birçok olumsuzluk saptanmıştır. Emniyet kemerinin koruması olmadan hava yastıklarının çok 
etkili olmadığı ve özellikle kişilerin boy ve ağırlıklarının araç içerisinde uygun yüksekliği 
sağlamaması sonucunda bu durumun risk oluşturduğuna dikkat çekilmektedir. Emniyet 
kemerinin takılı olmadığı durumda hava yastıkları %13 korumuş, sadece emniyet kemerinin 
takılı olduğu durumda %42, ikisi beraber kullanıldığında %47 koruma sağlamıştır. Riskleri 
olduğu bilinen hava yastıklarının kullanımının kararını, kişiler teknoloji 
okuryazarlıklarını kullanarak akılcı seçimleriyle verebileceklerdir. 

Teknoloji okuryazarlığı sayısal uçurumu azaltır. Toplumda dezavantajlı grupların 
teknolojiye erişimindeki sayısal farkın azaltılması, teknolojik yoksulluğun önlenmesi teknoloji 
okuryazarlığı ile mümkündür. Sayısal uçurum beraberinde birçok sosyal olumsuz sonucu da 
getirdiği için bu eşitsizliğin üzerinde önemle durulması gerekmektedir. 

Teknoloji okuryazarlığı sosyal refahı arttırır. Teknoloji okuryazarlığı insanların 
sosyal değişimlerle başa çıkmasını kolaylaştırarak, yaşam kalitelerini arttırır. 

Teknoloji okuryazarlığı halkın vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmesini sağlar. 
Halkın politik konularda kararlara katılması, var olan sorunların ekonomik, sosyal ve siyasi 
yönlerinin anlaşılarak, katılımcı demokrasinin sağlanması açısından önemlidir. Seçimlerde 
kamuoyu yoklamalarında yöneticilere e-posta gönderen, sosyal sorumluluklarının farkında 
olan vatandaşlar ancak toplumu ileriye götürebilirler. 

Teknoloji okuryazarlığı, ekonomik büyümeyi ve modern iş hayatını destekler. 
Teknoloji iş dünyasında her yerdedir. Teknoloji okuryazarlığı teknolojiye dayalı ekonomilerin 
geliştirilmesi için çok önemlidir (Kruglikov, 2002, s.22). 

Günümüz toplumları yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip, başka bir deyişle 
sürekli olarak bilgisini yenileyebilen, değişime ayak uydurabilen, gelişmeleri takip edebilen 
ve bilinçli bir bilgi tüketicisi olmanın yanı sıra bilgi üretebilen bireylere gereksinim 
duymaktadır (Akkoyunlu ve Kurbanoğlu, 2003). Teknolojiyi sürekli ithal ederek kullanmak 
bir toplumu gelişmiş yapamaz. Gelişmenin temel koşulu o teknolojiyi üretmek ve böylece 
bilinçle/işlevsel biçimde kullanmaktır. Ancak, teknolojiyi üretmek ve bilinçle kullanmak 
için öncelikle güçlü ve sağlıklı bir bilgi -toplum ilişkisinin kurulması gerekmektedir (Yılmaz, 
2002, ss.101-104). 

Bilgi toplumu düzeyine ulaşabilmek, çağımız toplumlarının en belirgin hedefidir. 
Kırgızistan’da da bu hedef doğrultusunda atılımlar yapılmaktadır. 

Kırgızistan’da toplumun teknolojik gelişimi için toplumun "teknoloji okuryazarı" 
olmasının gelişimi için belirli politikalar üretilmelidir. Bu politikaları üretmede Türkiye baz 
alınabilir. Örneğin,  "Toplumun Bilim ve Teknoloji çabalarına katkı ve katılımının 
sağlanması" konusunda aşağıdaki politikayı yürütmeye çalışıyorlar: 
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• Bilim parklarının kurulması, 

• Bilim yayınlarının çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi, 

• Bilim müzelerinin kurulması ve güçlendirilmesi, 

• Bilim ve teknoloji kamplarının yaygınlaştırılması, 

• Halka açık bilim ve teknoloji tanıtımlarının yapılması, 

• Kamu medyasında konunun sürekli olarak gündemde tutulması (çocuklar, gençler ve 
diğerleri için), 

• Özel medyada yayınlanacak kısa spotların hazırlanması, 

• Okullarda bilim ve teknoloji günleri düzenlenmesi, 

• Bilim tarihimiz ile ilgili yayın faaliyetlerinin desteklenmesi, 

• Dünya bilim birikiminin topluma anlatılması için programlar düzenlenmesi olarak 
belirtilmektedir (www.bilgitoplumu.gov.tr). 

Ayrıca teknoloji kullanımının yaygınlaşması ve özellikle internet'in günlük 
yaşamımıza girmesiyle bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve paylaşma çok kolaylaşmıştır 
(Akkoyunlu, 2004). Elektronikleşme eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, ekonomi vb. alanlarda da 
karşımıza çıkmaya başlamıştır. Bu da e-devlet e-sağlık, e-vatandaşlık, e-eğitim e-şehir hatta 
e-yaşam ve e-toplum kavramları karşımıza çıkarmaktadır. E-toplumdaki bireylerin, bilgi ve 
iletişim teknolojilerini günlük yaşamında etkili olarak nasıl kullanacaklarını bilmeleri 
gerekmektedir (Akkoyunlu, 2004). Bu yüzden de hem bireysel olarak hem de toplumsal 
olarak teknoloji okuryazarı olma ihtiyacı duyulmaktadır. 

Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki birçok insan "teknoloji" kavramına sınırlı bir 
bakış açısına sahiptir. 2004'te Amerika'da yapılan kamuoyu araştırmasında 1000 yetişkine 
teknoloji kelimesini duyduklarında akıllarına ilk gelen şey sorulmuştur. Katılımcıların yüzde 
68'i bilgisayar cevabını vermiştir. Sadece yüzde 5'i elektronik,%2'si yenilik,%2'si 
internet demiştir. Bu tablo teknolojiye olan bakış açısının ne kadar dar olduğunu 
göstermektedir (Garmire ve diğ., 2006, s. 24). İnsanlar son dönemde sadece yapılan teknolojik 
icatlara odaklanmakta, yeni teknolojilerin sadece avantajlarının farkına varmamakta ve aynı 
zamanda teknolojinin yararlarını ve teknolojileri kendi hayatlarıyla birleştirmektedirler. 
Ancak, teknoloji okuryazarlığı teknolojiyi kullanmakta hevesli olmaktan ya da bunu 
yapabilmekten daha fazlasıdır (Garmire ve diğ., 2006, s. 19). 

E-okuryazarlık kullanıcıların kendi öğrenme süreçlerinde sorumluluk alabilmelerine 
bireysel ve işbirlikli projelerde çalışabilme becerilerinin gelişimine katkıda bulunacaktır. E-
okuryazarlığın diğer bir özelliği de artık tek bir okuryazarlık kavramının kalmadığı, 
değişen toplumsal ve teknolojik değişimler içinde çoklu okuryazarlıklara gereksinim 
olduğuna işaret etmesidir. Tarihsel gelişim süreci incelendiğinde, önceki okuryazarlık 
teknolojilerinin sosyal değişimlere yol açmadığı ifade edilmektedir (Murray, 2001, akt: Altun 
2005, s. 16). Ancak, teknolojinin okuryazarlığın şekillendirilmesinde önemli bir yer tuttuğu 
ise yadsınamaz. E-okuryazarlığın bilgisayar teknolojilerini araçtan amaca dönüştürmemesi 
konusunda önemli katkıları olacaktır. Teknoloji kullanımında önemli bir açmaz olan amaç 
ve araç ikileminin, bu uyarlamaların yanlış algılanması veya yapılamamasından 
kaynaklandığı düşünülebilir. Bu durumda, elektronik okuryazarlık uygulamalarının da söz 
konusu sistemlere katılması sağlandığında, bu sürecin amaçtan öte bir araç olarak kullanımını 
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destekleyeceği söylenebilir (Altun, 2005, s. 16). 

Sonuç olarak günümüzde eğlenceden tıbbi kararlara, günlük yaşam, temel bir 
teknoloji okuryazarlığını gerektirir (ITEA, 1996, s.8). Geleneksel metinlerde okuma sürecinde 
okur, metin ile baş başadır. Konu bütünlüğü açısından kendisine sunulanlarla sınırlıdır. Metin 
olarak okuyucuya verilebilecekler medyanın özellikleriyle sınırlı olduğundan, elektronik 
metinlerde bu etkileşim daha zenginleşmektedir (Altun, 2005, s. 17). 

2.3. Teknoloji Okuryazarı Olan Bireyin Özellikleri 

Bilimde meydana gelen hızlı değişimler teknoloji üretiminde bir artış meydana 
getirmektedir. Bireyin üretilen teknolojik araçların doğasını anlaması, teknolojinin 
potansiyelini ve olası tehlikelerini tahmin edebilmesi, ayrıca gelecekte üretilecek teknolojileri 
ve bu teknolojilerin toplum içindeki rollerini de tahmin edebilmesi gerekmektedir. Bessac 
(2002) bu özellikleri teknoloji okuryazarlığının yeterlilikleri olarak tanımlamaktadır. 

Teknoloji okuryazarlığı en basit şekilde teknolojiyi kullanabilme, yönetebilme, 
değerlendirebilme ve anlayabilme yeteneği olarak tanımlanabilir (ITEA, 1996, s.6). 

Teknoloji okuryazarlığı tanımdaki bireyin sahip olması gereken yetenekler açıklanırsa, 
Teknolojiyi kullanabilme; zamanın sistemlerini ve anahtar ürünlerinin başarılı 
bir biçimde çalıştırılması ve ürünleri oluşturan bileşenleri bilmeyi içerir. Teknolojiyi kontrol 
edebilme;teknolojik aktivitelerin verimli ve etkili kullanımını sağlamayı içerir. Teknolojinin 
değerlendirebilme; teknoloji üzerinde duygusal bir karar verme yerine mantıklı bir karar 
verme ve muhakeme edebilmeyi içerir. Teknolojiyi anlama;  gerçeklerin ve bilginin ötesinde 
bilginin yenibakışaçısıyla sentezlenebilme becerisini içermektedir. 

Teknoloji okuryazarı olan bir birey genel olarak aşağıdaki gibi özelliklere sahiptir: 

• Teknolojinin kullanılmasında tarafsız ve rahattır. 

• Teknolojinin ne olduğunu, nasıl ortaya çıkarıldığını, toplumu nasıl şekillendirdiğini 
ve toplum tarafından nasıl şekillendirildiğini bilen insandır. 

• Teknoloji ve teknoloji kullanımının ülkesinin geleceği için neden önemli olduğunu 
anlaması tüm bireyler için çok önemlidir. 

Buna göre teknoloji okuryazarı olan bir birey televizyondan izlediği veya gazeteden 
okuduğu bir teknoloji haberini çok ilginç bulur, bu bilgiyi kazanır, davranışlarına yansıtır 
ve buna dayalı olarak bir fikir oluşturur. 

Teknoloji okuryazarlığı sadece bilgisayar ve bilgisayarın uygulamalarını bilmekten 
daha fazladır (ITEA, 2006, s.1). Teknoloji okuryazarlığı bireylerin, teknoloji ile kendileri ve 
toplum arasındaki ilişkinin anlaşılmasından gerekli olan entelektüel süreç, yeterlilik ve 
düzenin tümü olarak tanımlanabilir (Odabaşı 2000, s.2). Özetlersek, teknoloji okuryazarı 
olan bir birey teknoloji bilgisi ve teknolojiyi etkili kullanabilme yeteneği ile teknolojik 
sorunlar hakkında eleştirel düşünebilen ve doğru kararlar alabilen kişidir. 

Bessac (2002) Amerika'da okuryazarlık ile ilgilenen otoritelerin şu anda yüz yüze 
oldukları en büyük problemin teknoloji okuryazarlığının tanımlanması olduğunu belirtirken, 
yanıtlanması gereken en önemli soruların okuryazar olarak tanımlanacak bireyin teknoloji 
hakkında neleri bilmesi gerektiğinin ve günümüz değişen toplumunda gerekli olan temel 
bilginin ne olduğunun belirlenmesi olduğunu ileri sürmektedir. 
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Holland (2004) teknoloji okuryazarlığı kavramının; teknolojiyi kullanma becerisini, 
teknoloji kullanımı ile yükselen karmaşık problemleri anlayabilme yeteneğini ve toplum 
içerisindeki teknolojinin rolünü takdir edebilme becerilerini içermekte olduğunu 
belirtmektedir. 

En temel anlamda teknoloji okuryazarlığı, teknolojinin genel bir yaklaşımıdır. Bu fikir 
çok kapsamlı olmayabilir, ancak teknolojik değişikliklerin yaşandığı bir toplumda kişinin 
etkili bir şekilde çalışabilmesi için bu fikir gerekli olduğu kadar geliştirilmelidir (Garmire ve 
diğ., 2006, s.32). Teknoloji okuryazarlığında insanlardan teknoloji konusunda uzman 
olmaları beklenmemektedir. Ancak bu alanda yazılmış bir gazete makalesi okuduklarında 
anlayabilmeleri ya da günlük hayatta bazı durumlarda bu bilgileri uygulayabilmeleri 
gerekmektedir (Pearson ve diğ., 2002). 

3. ELEKTRONİK ALIŞVERİŞ 

3.1. Elektronik Alışveriş Kavramının Tanımı 

E-alışveriş süreci geleneksel alışverişten farklı olarak evden çıkmadan yapılmaktadır. 
Ek olarak; arama, bilgi toplama, karşılaştırma ve sipariş aşamalarından sonra satın alma 
gerçekleşmektedir. Bütün bu eylemler internet altyapısı ile birlikte düşünülmelidir. Bu yeni 
satın alma aracı bilgisayar, İnternet bağlantısı, arama motorları ve diğer yardımcı yazılımlarla 
bir bütün oluşturmaktadır. Bilgisayarı olan kitle için söz konusu işlemin maliyetinin giderek 
daha düşmesi İnternet'in giderek daha fazla tercih edilmesini sağlamaktadır. Ancak süreç, bu 
aşamadan sonra "satın alma ile sonuçlanıyorsa anlam kazanacaktır (Enginkaya, 2006, ss. 10-
16.). 

İnternet ticari hayatı önemli bir şekilde etkilemektedir. Fiziksel mekanlar eskisi kadar 
önemli olmamakta, tüketici piyasa fiyatından haber olduğu için eskisi kadar büyük fiyat 
farklılıkları yaşanmamakta ve iletişim ucuzlamaktadır. Ayrıca İnternet toplu üretimden kişiye 
özel üretime geçiş sürecinde de önemli bir rol üstlenmektedir (Gordon ve diğ., 1997, ss. 362-
375). 

3.2. Elektronik Alışverişin Avantajları 

Neredeyse  tüm  pazarlama  programlarının  strateji  ve  kararlarıyla  bağlantılı  olarak 
avantajları  ve  dezavantajları  bulunmaktadır.  Hiçbir  pazarlama  stratejisi  risksiz değildir, 
ancak finansal kaybı önlemek için bir takım yollar bulunmaktadır.  

Reedy  ve  Schullo’ya  (2004)  göre  eğer,  perakendecinin  stratejisi,  dağıtımını  daha 
geniş  bir  coğrafyaya  yaymak  ise,  bunun  için  interneti  kullanmak  akıllı  bir  hareket 
olabilir.  Ancak,  perakendeci,  mevcuttaki  fiziksel  olarak  var  olan  mağazasını, elektronik 
ticaret yeterli boyuta ulaşsa dahi bırakmamalıdır.   

 Bir sanal mağazayı işletmenin avantajları şu şekilde sıralanabilir:   

-  Bir sanal mağaza açmak için yapılan harcama, fiziksel bir mağaza açmak için yapılan 
harcamaya oranla çok daha düşüktür.   

-  Sanal  mağazadaki  işlemlerde  esneklik  daha  fazladır.  Özellikle  denizaşırı pazarlama 
yapan işletmeler, yedi gün yirmi dört saat işlem yapabildikleri için bu durum, böyle işletmeler 
için çok değerlidir.  

-  Firmanın niteliklerini geliştirmek için, perakendeci web sitesi pazarlama veya satış 
materyallerinin isteğe bağlı olarak dağıtabilir. Satış broşürleri firmanın satış elemanlarından 
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tedarik edilebileceği gibi, renkli yazıcıların da çoğalması sayesinde, web üzerinden erişilebilen 
satış broşürleri de en az basılı olanlar kadar  çekici  bir  hal  almıştır 

-  Firmanın  oldukça  rekabetçi  bir  iş  ortamında  faaliyetlerini  sürdürmesinden veya  
dizginlenmesi  mümkün  olmayan  bir  hiper  enflasyonla  karşı  karşıya kalmasından  bağımsız  
olarak  web  üzerinde,  fiyatları,  ürün  özelliklerini  ve bilgilerini  gerektiği  hallerde  her  saat  
yenilemeyi  sağlayan  elektronik sistemler mevcuttur.  

-  Müşterilerin  sipariş  takip  departmanından  cevap  beklemek  zorunda kalmalarının  
aksine,  firmanın  web  sitesinden  gerçekleştirilen  sorgulamalar çok  daha  hızlı  bir  şekilde  
yapılabilmektedir.  Birçok  durumda,  firmalar, müşterilerine  dağıtım  anında  paketlerinin  
durumlarını  öğrenebilmeleri  için takip numarası vermektedirler.   

-  Yeni  ürünlerin  ve  hizmetlerin  test  edilme  fırsatı,  webin  en  büyük avantajlarından 
bir tanesidir. Bu yol, ürünlerin gelecekteki kullanımları için tüketicilerin fikirlerini almak için 
oldukça güzel bir geri bildirimdir.   

-  Web  tabanlı  test  etme  yöntemleri  sayesinde,  yeni  teknolojiyle  deneme  de mümkün 
hale gelmektedir. Her gün yeni araçlar, müşterilerin denemeleri ve onların rahat etmeleri için 
web sitelerine konuluyor.   

 Sanal  işletmenin  kurulum  ve  sürdürme  giderleri  geleneksel  markete  oranla  çok 
düşüktür.  Elektronik  işletme  hızlıca  ve  düşük  maliyetle  kurulabilmektedir.  Sanal ticarette 
sınırsız alan vardır. İnternetteki mağazaya koyulacak ürün sayısı sınırsızdır (Kruglikov, 2002, 
s.33). 

Bu geleneksel mağazalarda mümkün değildir. E-ticarette toptancı, perakendeci gibi ara 
kuruluşlar bulunmamaktadır; ürün, üreticiden doğrudan tüketiciye ulaşmaktadır. Bundan  dolayı  
sanal  mağazadaki  ürün  fiyatları  geleneksel  mağazadaki  ürünlere oranla  düşük  
olabilmektedir.  Böylece  geleneksel  ticaret  yapanların  en  büyük rakipleri  sanal  marketler  
olmaya  başlamıştır.  Sanal  marketlerin  imkanlarını kullanarak  mağazalar,  rakiplerine  
üstünlük  sağlayabilirler.  Sanal  ticarette  düşük maliyetlerle  altyapıyı  sağlayıp  dışa  açılabilir  
ve  sınırlarını  genişletebilirler  (Öncü, 2004, s.11).  

3.3. Elektronik Alışveriş Dezavantajları 

Sanal Alışverişin  avantajları  elbette  ki  inkar  edilemez,  ancak  bir  pazarlamacının, 
sanal  bir  mağaza  açmanın  gizli  tehlikeleri  ve  dezavantajlarını  da  araştırması 
gerekmektedir. Kısaca Sanal Alışverişin  dezavantajlarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:   

-  İnternet  üzerinde  bir  mağaza  açmanın  maliyeti  düşük  olsa  bile,  sayfanın 
düzenlenmesi, iletişim ve bakımı webmaster’ın birçok saatini, gününü, hatta haftasını 
ayırmasını gerektirmektedir.   

-  Her  ürün  ya  da  hizmet,  web  üzerinden  satış  için  uygun  değildir.  Kolay 
bozulabilir/dayanıksız  veya  süreli  ürünler  gibi  birçok  ürün,  web  üzerinden 
satılmamaktadır. 

-  Yirmi  dört  saat  hizmet  verilmesi  sadece  çalışanlar  kısmı  ile  ilgili  değildir, bunun  
ötesinde  pazarlamacının  organizasyonu  onun  sahip  olduğu  araçlara, yazılıma  ve  de  
internet  servis  sağlayıcılarına  bağlıdır.  Pazarlamacı, müşterilerine,  bilgisayar sistemlerinin  
işlevsel olmasını  sağlayarak,  sunduğu hizmetlerin sürekliliği konusunda garanti vermelidir.  

-  Yirmi  dört  saat  hizmet  verileceğine  dair  söz  verilmesi  iki  ucu  keskin  bir bıçaktır,  
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çünkü  faaliyetlerde  oluşabilecek  aksaklıklar  tepkilere  yol açabilecektir. Personele gerekli 
eğitimleri vermek gece vardiyasının, sabah ve öğleden  sonraki  vardiyalardaki  personelle  aynı  
kalitede  bilgiyi  vermesini sağlamak  açısından  önemli  bir  sorumluluktur.  Kimlerin  gece  
çalışmak istediğini tespit etmek ve onları teşvik etmek amacıyla gerekli farkı ödemek 
gerekmektedir.   

 (Reedy ve diğ., 2004 s.136). 

3.4. Dünyada ve Kırgızistan’da Elektronik Alışveriş 

1999  yılında  internetle  tanışan  Kırgızistan’da  internet  kullanıcı  sayısı  günümüzde 1 
milyona ulaşmıştır. Sanal ortamda gerçekleşen ticaretin de 2013 yılı sonunda milyon  dolarlık  
bir  hacme  ulaşması  beklenmektedir. Kırgızistan’da oldukça  düşük  oranda  seyreden  sanal  
alışverişin  2012  yılında  %15  oranında  artış gösterdiği bulunmuştur.  

Bütün bu göstergeler, Kırgızistan’daki sanal alışveriş olgusunun gelişmekte olduğunu ve 
bu  yönüyle  sanal  pazaryerlerinin,  henüz  öbür  satış  noktalarına  bir  alternatif 
oluşturamadığını göstermektedir (http://www.okmot.kg). 

Taylor  Nelson  Sofres  Interactive  (TNS-Global,  2002)  tarafından  üç  yıldır  her  yıl 
düzenli  olarak  gerçekleştirilen  ve  2002  yılında  37  ülkenin  dahil  edildiği  Global  e-Ticaret  
Araştırması’na  göre,  bu  ülkelerde  İnternet  kullananların  oranı  2001  yılında %31  iken  
2002  yılında  %34’e  çıktı.  İnternet  kullananlar  içerisinde  online  alışveriş yapanların  oranı  
ise  %15  seviyesinde  kalırken,  İnternet  nüfusunun  artışı  online alışveriş  yapan  nüfusun  
artışının  da  bir  göstergesi  oldu.  42  bin  kişi  üzerinde gerçekleştirilen  araştırmalar  
sonucunda,  online  alışverişin  dünyada  da  duraklama yaşadığını gösteren rapor, internetten 
alışveriş yapanların yüzdesinin değişmediğini ancak  internet  kullanıcılarının  artmasıyla  bu  
sektörde  de  göreceli  bir  ilerleme yaşandığını belirtiyor.    

Yılda iki kez global olarak gerçekleştirilen ACNielsen Online Tüketici Araştırması 
kapsamında,  Avrupa,  Asya  Pasifik,  Kuzey  Amerika,  Latin  Amerika  ve  Güney Amerika  
bölgelerindeki  38 ülkeden  21,200  kişi  ankete  online  katılarak  internet üzerindeki alışveriş 
seçimlerini bildirdiler.  

Tablo 1: Global Tüketici Güven Araştırması’nın Gerçekleştirildiği Ülkeler 

Kuzey Amerika   Avrupa Asya Pasifik 

ABD 

Kanada 

 

Avusturya 

Belçika 

Danimarka 

Finlandiya 

Fransa 

Almanya  

Yunanistan 

İtalya 

Avustralya 

Çin   

Hong Kong 

Hindistan 

Endonezya  

Japonya   

Güney Kore  

Malezya  

Latin Amerika 

Brezilya  

Şili 

Meksika   

Gelişen Pazarlar 
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Polonya 

Rusya 

Güney Afrika 

İrlanda 

Hollanda 

Norveç  

Portekiz 

İspanya 

İsveç  

İsviçre   

İngiltere  

Türkiye 

Yeni Zelanda  

Filipinler  

Singapur 

Tayvan  

Tayland  

 

 KAYNAK: (ACNielsen,  “Dünya  Nüfusunun  Onda  Biri  Alışverişini  İnternetten  

Yapıyor” Ekim-2005, ss. 1-3) 

Avrupa ve Kuzey Amerika’nın, online alışverişin en çok kullanıldığı bölgeler olduğu 
bilinmektedir.  Sıralamanın  başında  yer  alan  Almanya,  Avusturya  ve  İngiltere’de internet  
kullanıcılarının  %95’i  internet  üzerinden  alışveriş  yaptıklarını belirtmişlerdir.   

Asya  Pasifik  bölgesinde  en  fazla  online  alışveriş  yapılan  ülkeler  Güney  Kore  ve 
Tayvan’da ankete katılan internet kullanıcılarının %90’ı internet üzerinden en az bir kere 
alışveriş yaptıklarını bildirmişlerdir.   

ACNielsen’in  araştırmasına  göre  global  olarak  online  alışveriş  trendinin  yükseldiğini  

göstermektedir.  Çok  kısa  bir  süre  sonra  tüm  dünyadaki  online  alışveriş  için  aşağı 
yukarı aynı seviyelerden olacağı raporda belirtilen bir konudur.  

Global  olarak  bakıldığında  online  alışverişte  en  popüler  ürünler  %34  ile  Kitaplar, 
%22  ile  Video/DVD/Oyunlar,  %21  ile  Uçak  Biletleri/Rezervasyonlar  ve  %20  ile 
Giyim/Aksesuar/Ayakkabı olarak bildiriliyor. İnsanların neyi satın aldıkları ürünler de  
bulundukları  ülkeye  göre  değiştiği  bulunan  başka  bir  sonuçtur(ACNielsen, 2005, s.1).   

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)’nün  araştırmasına  göre  Türkiye’de  hanehalkı  
bireylerinin  yüzde  66.84'ü  mesaj gönderme/alma, yüzde 43.58'i oyun oynamak, resim/müzik 
indirmek, yüzde 55.77'si gazete, dergi okumak/haber indirmek, yüzde 30.71'i eğitim ile ilgili 
konularda bilgi aramak, yüzde 40.39'u chat sitelerini kullanmak için internet kullanmaktadır. 
İnternet kullanan bireylerin  yüzde  5.59'u internet  üzerinden  mal/hizmet siparişi  veriyor.  Bu 
durum Türkiye’de sanal alışverişin konumunu da gözler önüne sermektedir.  

Araştırmada  internet  üzerinden  alışveriş  yapmama  nedeni  olarak,  bireylerin  yüzde 
75.37'si ihtiyaç duymadığı, yüzde 20'si ürünü görerek almaya tercih ettiğini, yüzde 22.56'sı  
güvenlik  nedeniyle  kredi  kartı  detaylarını  vermek  istemediğini  ve  yüzde 22.56'sı  da  
kişisel  bilgileri  internet  üzerinden  vermek  istemediğini  belirtmiş.   

Kırgızistan’da e- alışveriş  yapanların  cinsiyet  dağılımına  bakıldığında  erkeklerin 
çoğunluğu  oluşturulduğu  görülmektedir.  E- alışveriş  sitelerinin  üye  bilgilerini 
değerlendirmeleri  sonucunda  ortaya  çıkan  manzarada  sanal  alışveriş  sitelerinden alışveriş 
yapanların %75’inin erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Erkek tüketiciler daha çok bilgisayar 
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ürünleri, cep telefonu ve ev  elektronik ürünlerini, kadınlar ise sağlık, spor ve güzellik ürünlerini 
tercih etmektedirler (Kruglikov, 2002, s.21). 

Kırgızistan’da  online  alışveriş  yapmayanlar genelde internet  üzerindeki  ürün  ve 
hizmetlerin fiyatının yüksek olduğundan şikayetçiler.  

3.5. Elektronik Alışverişte En Çok Satın Alınan Ürünler 

E-Alışveriş yapan Avrupalı tüketicilerin en yoğun satın aldıkları ürün ve hizmetler şöyle 
sıralanabilir: Yolculuk biletleri, tatiller, kitaplar, konser, tiyatro, festival biletleri, giyim 
eşyalan, elektronik mallar, CD'ler, sinema biletleri, DVD'ler, müzik indirme, cep 
telefonlan, oyuncaklar, ev mobilyaları, bilgisayar oyunlan, spor eşyalan, sağlık sigortalan 
(http://www.eiaa.co.uk/Ftp/casestudiesppt/EIAA_Online_Shoppers_2012_Executive_Summar
y.pdf). 

Amerikalı online tüketiciler e-alışverişlerde genelde kitap, oyuncak, müzik albümü, 
giyim eşyaları, otel rezervasyonu, uçak bileti gibi ürün ve hizmetleri tercih etmişlerdir 
(http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Online%20Shopping.pdf). 

İnternet aracılığıyla en çok satılan ürünler; bilgisayar, giysi, sağlık ve bakım ürünü, 
elektronik malzeme, spor malzemesi, dergi, kitap ve oyuncaktır. Bankacılık, sigorta ve seyahat 
gibi hizmetleri de İnternet'te en çok talep gören ve satın alınan hizmetlerdir (Enginkaya, 2006, 
ss. 10-16). 

Kırgızistan’da e-alışveriş yapan tüketicilerin tüm İnternet kullanıcılarına oranı çok 
düşüktür. Kırgızistan’daki İnternet kullanan hanehalkı bireylerinin % 5.65'i 2011 yılı 
Nisan-Haziran döneminde e-alışveriş yapmıştır. Son bir yılda e-alışveriş yapanların % 
28.20'si cep telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynatıcı, video vb. elektronik araçları 
almıştır. İnternet kullanan hanehalkı bireylerinin % 76.49'u ihtiyaç duymadığı için e-alışveriş 
yapmamıştır (Kruglikov, 2002, s.75).  

 

4. SONUÇ 

Son  zamanlarda  teknolojideki  gelişmelerle  birlikte  Kırgızistan’da  internet  
kullanımı gittikçe artmıştır. Bu artış şirketleri de internet ortamını girmeye zorlamıştır. Şu 
anda Kırgızistan’daki  e-ticaret  uygulamaları,  dünya  genelindeki  işletmeden  işletmeye  
satış işlemi  seklindeki  uygulamanın  aksine,  işletmeden  son  kullanıcılara  satış  
biçiminde gerçekleşmektedir.  Ancak  gittikçe  artan  oranlarda  Kırgızistan’da da  birçok  
şirket tedarikçileri ve bayileri arasındaki işlemleri internete taşımaya başlamıştır.  

E-ticaretteki  artış  trendini  gören  ve  bu  yeni  pazarda  yerini  almak  isteyen  pek  
çok şirket, rekabette gerilerde kalmamak için internet şubesi açmaya başlamışlardır. Bazı 
işletmeler  sanal  mağaza  açma  yoluna  giderken  bazıları  ise  internet  servis 
sağlayıcılığıyla sanal mağaza kiralama yoluna gitmişlerdir.  

Kırgızistan’da e-ticaret yeni bir kavram olmasına rağmen,  sanal poslar  aracılığıyla  
internet  üzerinden  yapılan  e-ticaret  işlemlerinin  büyüklüğüne bakıldığında  her  sene  bir  
önceki  seneyle  kıyaslandığında  oldukça  büyük  bir gelişmenin olduğu açıkça 
görülmektedir. 

Elektronik ticaret her gün daha fazla sayıda insana evde çalışma, evden alışveriş 
yapma imkanı tanıyarak, yollardaki trafik yoğunluğunu ve hava kirliliğini azaltmaktadır. 
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Birçok ürün daha ucuza satın alınabilmekte ve böylece geliri düşük olanların yaşam 
standartları yükselmektedir. Taşrada, merkezi yerlerden uzakta veya az gelişmiş ülkelerde 
yaşayan insanlar diğer piyasalarda bulamayacakları ürünlere elektronik ticaret ile 
ulaşabilmektedirler. Kamu hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri, eğitim gibi hizmetler 
daha az maliyet ve daha yüksek kalite ile dağıtılabilmektedir (Turban ve diğ., 1999, s.15). 

www.eticaret.org sitesi tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları, internetten 
alışveriş yapma nedenlerini; kuyrukta beklemeden yorulmadan alışveriş yapma imkanı 
(%64), indirim ve promosyon imkanı sağlama (%47), son dakikada alışveriş imkanı 
(%42), ürün zenginliği sağlama (%38) olarak sıralamıştır. Yine aynı araştırma internet 
üzerinden alışverişin avantajlarını, zamandan tasarruf (%35), tüm özellikleri aynı anda takip 
edebilme (%34), ürün çeşitlemesi ve zenginliği (%14) olarak ifade etmiştir 
(www.eticaret.org). Ankette katılımcılara tercih etmek üzere değil sıralama yapmak 
üzere soru sorulduğundan toplam katılım %100'ün üzerinde çıkmıştır. 
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1950'LERDEN BUGÜNE TÜRK MAKAM MÜZİĞİ NASIL DEĞİŞTİ? 
SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI  

 

                   
 

      Dr. Togay Şenalp1      Doç. Dr. Nilgün Doğrusöz Dişiaçık2 
 

ÖZ 
  

Bu çalışmada, sosyal bilimlerdeki sözlü tarih yöntemi kullanılarak Makamsal Türk 
Müziğinin değişimi müzikal ölçütlerle tespit edilmeye çalışılmıştır. 1925-1940 yılları arasında 
doğmuş on sekiz icracı ile Ekim 2008 - Ağustos 2010 arasında yapılan yüz saate yakın görüşme 
sonucunda dokuz başlık altında değişimin anlaşılabileceği görülmüştür: Klasik fasıl öğrenimi, meşk 
tekniğinin uygulanması, çalgı ve seste icra teknikleri, usûl hâkimiyeti, makam hâkimiyeti, taksim 
veya gazel okuyabilme yetisi, nakil zincirinde örnek alınan ustaların tespit edilmesi, üslup ve 
refâkat. Selma Ersöz, İnci Çayırlı, Serap Mutlu Akbulut, Nesrin Sipahi, Tülûn Korman, Tülin 
Yakarçelik, Yüksel Kip, Süheyla Altmışdört, Alaeddin Yavaşça, Nevzad Atlığ, İhsan Özgen, 
Ahmet Hatipoğlu, Sadun Aksüt, Nihat Doğu, Kemal Demir, Erol Deran, Cüneyt Kosal, Nurettin 
Çelik, Mutlu Torun ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşülen kişiler ağırlıklı olarak saz ve ses 
sanatçısıdırlar, aralarında besteci ve koro şefi de vardır. 1950'lerden bugüne usûl ve makamların 
bilinirliğinde büyük bir gerileme olduğu tespit edilmiştir. Fasıl kavramının değiştiği, tek makamda 
uzun süre müzik yapma alışkanlığının ve ev toplantılarının kaybolduğu görülmüştür. Radyonun 
müzik naklinde önemli bir meşk aracı olduğu dolayısıyla medyanın büyük bir rol oynadığı 
anlaşılmıştır. Gazelhanlığın kaybolmaya yüz tuttuğu göze çarpmaktadır. Taksimlerde virtüözitenin 
arttığı fakat makamsal hâkimiyetin azaldığı görüşü tespit edilmiştir. Görüşülen kişilerin örnek aldığı 
ve ileri taşımak istedikleri isimler arasında, Münir Nurettin Selçuk ve Tanburî Cemil Bey öne 
çıkmaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: 1) Sözlü tarih 2) Müzikoloji 3) 1950’ler 4) Makam 5) Usûl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
1 Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, togaysenalp@gmail.com  
2 İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı, dogrusozn@itu.edu.tr  
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HOW TURKISH MAQAM MUSIC HAS CHANGED FROM 1950’S ?  
AN ORAL HISTORY STUDY 

 
ABSTRACT 
 
We have done 100 hours of interviews with 18 musicians who has born between 1925-1940. 

From their point of view we have discovered that the musical change on Turkish Maqam Music can 
be understand by nine key points as “fasil” (repertory), mesk (education by ear), instrument and 
vocal techniques, maqam, usûl (rhythm), taksim and gazel (improvisation), transmission chain, 
uslup (style) and refâkat (accompaniment). In this period maqam and rhythm are two essential 
points who proove the decrease on the transmission of the Turkish Maqam Music. Vocal 
improvisation has nearly disappeared. On the other hand communication facilities like radio serves 
for ear training and transmission of old records. It has been understood also that the multiculturality 
is the essential characteristic of this maqam style and that western tonal music is a part of this music 
for 250 years. 
 

It has been discovered that the meaning of the word "fasil" has been changed in this period. 
When the interviewed people were child the “fasıl”s were a performance who were generally one 
and half an hour and performed in one maqam, consisted from several forms and it was also 
performed for social reasons in homes. Today in social life it’s performed in professional purposes 
generally in restaurants, it’s no more in one maqam and the most of musical forms are forgotten. 
However maqam coherence and continuity in performance is still important. “Mesk” mean to learn 
by observing and doing the same. The musicians were learning by listening and keeping in mind the 
melodies. It has been understood that this music tradition has to be learned still via a master, at less 
by ear. The musical notes are more and more used but some notes (like segah) are not written 
exactly. It has been seen that the radio was a common teacher between this musicians. The 
instruments were nearly same but the meaning of virtuosity is changing. The old musicians were 
strong on maqam knowledge but weaker than youngs on technical ability on westerner sense of the 
term. The vocalists were all been influenced by westerner singing style. A big change has happened 
on rhythmic tradition. The big rhythms (Usûl like 14/8 or 24/8) are not commonly used anymore 
and the variety of the little (Usûl like 5/8 or 6/8) rhythms has decreased. Several maqams that 
interviewed people know are not playing commonly today. They think that while doing music the 
ability of passing from a maqam to another asks a master level on maqams and it’s also decreasing. 
After the singers like Munir Nurettin Selçuk and Bekir Sıtkı Sezgin they think that there is no more 
vocal improvisation and in the instruments the technique has been improved but the composition on 
maqam language is weaker. We have discovered the reference musicians for the interviewed 
musicians are Safiye Ayla, Münir Nurettin Selçuk, Tanburi Cemil Bey, Dede Efendi. The style is 
changing but there is always a line who link the past and the present.. The interviewed people point 
us that in this music tradition the style can be understand by the continuity of general style who is 
Ottoman Style of Maqam Music. A personal style is accepted if he serves this continuity and if it is 
different from the general style in the same time. They think that the classic style today is 
threatened by commercial style. The accompaniment understanding between soloist and 
instrumentalist is important. Traditionally the soloist must be listened and followed every moment 
by the instrumentalist. The musician has to listen the soloist and must be ready to follow him. The 
interviewed musicians think that today this point is taken less in consideration. 

Keywords: 1) Oral History 2) Musicology 3) 1950’s 4) Maqam 5) Rhytmic Pattern (usûl) 
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GİRİŞ 

Bugün kültürün birçok alanında geleneksel değerlerin ve becerilerin kaybolmakta oluşu, 
aktarılamayışı ya da yeterince yeniden üretilemeyişi, yani kültür zincirindeki zayıflıklar özellikle 
Doğu Kültüründeki birçok farklı kesimi ve bu bilgilerin uygarlık açısından öneminin farkındaki 
Batılıları rahatsız etmektedir. Bu bir kesimi değil toplumun tamamını ilgilendiren ve toplumun 
birbirine uzak kesimlerinden birçok insanın sahiplendiği ya da kaybettiği toplu bir kimlik 
sorunudur. Aktarılamayan, makamsal müziğimiz olduğu kadar bir bütün olarak kim olduğumuzdur. 
Modernleşme ve günümüzün teknolojik hayatına uyum gösterme gerekliliği değişimin hızına hız 
katmakta, kimlikli olarak değişebilmeyi daha zorlu bir süreç haline getirmektedir. Öte yandan 
araştırma kapsamında makamsal müzikte ilerlemek isteyenler için bu dezavantajın dahi bir fırsata 
dönüştüğü sadece radyo ile geleneksel alandaki müzikal bilgilerini oluşturabildikleri görüldü. Kimi 
sanatçıların müzikal birikimlerini sadece dönemin müzik dergileri, plaklar ve radyo ile kazanmış 
olduklarını bilmek medyanın faydalı yönleri hakkında bir hatırlatma yapmaktadır. Bu çalışmanın 
yapılmasında da video kayıt teknolojisi kullanılmış ve geleceğe nakille ilgili güvenilir bir arşiv 
oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Sözlü tarih çalışmaları genellikle olmakta olanı tespit ederken onu değiştirmenin yollarını da 
görünür kılar. Bu çalışma Türk Müziğinin devamlılığı gözetilmek istendiğinde hangi noktalara 
tutunulacağını ortaya çıkarmaktadır. Türk Makam Müziğinin kimliğini oluşturan önemli 
özelliklerinden biri makam dünyasında doğu-batı kültürleri arasında sergilediği dengeli duruştur. 
Bu duruşun sağlamlaşabilmesi için bu müziği kendisi yapan değerlerin ortaya konması 
gerekmektedir. Pek çok ulus, şarkılarının naklini kulaktan kulağa, babadan oğla, ustadan çırağa 
aktararak sağlamıştır (Selanik, 1996). Bu da dünyada halen sözlü kültür geleneğiyle müziklerini 
yaşatıp sonraki nesillere aktarmaya çalışan toplumlarda, ezgilerin unutulabilirliği olasılığını ortaya 
çıkarmaktadır (Ong, 2003). Bu alandaki Türkiye’deki uzman isimlerden Arzu Öztürkmen “hayat 
hikayeleri” boyutuna vurgu yapıyor ve geleneğin aktarılmasındaki öneminin altını çiziyor: Sözlü 
Tarih bilindiği gibi hayat hikâyeleri üzerinden geçmişi anlamaya ve bugünü yorumlamaya yönelik 
bir yaklaşım olarak tanımlanıyor. (…) Aile folkloru içinde “gündelik hayat anlatıları” dediğimiz bu 
tür 1980’lerden beri folklor çalışmaları içinde özellikle geleneğin aktarımı çerçevesinde büyük ilgi 
gördü ve gelişti (Öztürkmen, 2011:53). Sözlü Tarih biraz da yazılı kaynakların araştırmacılar için 
yetersiz kaldığı belli tarihsel dönemleri ve dönüşümleri bizzat yaşamış kişilerin kendi yaşam 
öykülerinden yola çıkarak araştırılması ve incelenmesiyle başladı. Diğer bir deyişle, sözlü tarih, 
kendi bilgisini belli temalar etrafında derlenen yaşam öykülerinden üretti (Öztürkmen, 2009). Türk 
Makam Müziği'nin değişimini tespit ederken bu müzikle yaşayan kişilerin yaşam öyküleri ve 
görüşleri, araştırmaların henüz çok yeni bir konu olduğundan az olduğu bu alanda önemli bir 
kaynak sağlamış oldu. 

Şehirli bir müzik geleneği olan Türk Makam Müziği’nde dahi henüz yazılı kültüre tam olarak 
geçilmiş olduğu söylenemez. Müzik çevrelerinde bilindiği üzere segâh sesinin önemi büyüktür ve 
bu ses nota yazımında her an basılmayacak bir ses olmasına rağmen portenin başında durur, 
müzisyen bu sesi nerde kullanıp kullanmayacağını bugün hala ancak bir ustadan duyarak bilebilir. 
Bir geçiş döneminde olunduğu görülmektedir. Bir yandan eski kayıtlar çoğaltılmakta, yayılmakta, 
eski eserlerin notaları daha da kolay ulaşılır hale gelmekte, eğitim metodları hazırlanmış ve 
hazırlanmaya devam etmekte, süsleme tekniklerine kadar yazılı olarak analiz edilmekteyken yapılan 
sözlü tarih görüşmelerinin yoluyla  halen birçok inceliğin yazılı kültürümüze geçmemiş olduğu 
görülmüştür.  Sözlü tarih yöntemi bugün kültürümüzün tespit edilip anlaşılması ve ileriye bilinçli 
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olarak aktarılmasında kritik yere sahip yeni bir tarihsel veri toplama yöntemidir. İleride ayrıntılı 
işlenecek olan meşkin hala en güvenilir yöntem kabul edilmesi yazılı kültüre geçiş döneminde 
oluşumuzun göstergesi olarak da kabul edilebilir. Ses ve özellikle video kayıtlarının kültürün ileri 
taşınmasında hayati bir öneme sahip olduğu görülmektedir. 

Görüşülen kişiler ağırlıklı olarak saz ve ses sanatçısıdırlar. 1925 ve 1945 yılları arasında doğmuş 
olduklarından özellikle 40’li-50’li yıllardan bugüne olan değişimle ilgili tanıklık sağlamaktadırlar. 
Özellikle 60’lı yıllardan 90’lı yıllara kadar olan periyot en etkin oldukları dönemdir. Birçoğu 
görevlerine eğitimci olarak ve hatta ses sanatçısı-sazende olarak devam etmiştir ve etmektedir. En 
erken doğumlu sanatçılardan Alaeddin Yavaşça ve İhsan Özgen besteci bir yöne de sahiptirler.  En 
gençlerden Mutlu Torun da icracılığın yanında besteci özelliklere de sahiptir. 1920’li yıllarda kültür 
hayatına giren radyo hemen hemen tüm sanatçıların hayatında hem gelişimleri hem de bazılarının 
kariyerleri açısından büyük öneme sahiptir. Çalınan sazlar tambur, klasik kemençe, ud, kanun ve 
kemandır. Kadın sanatçıların arasında profesyonel olarak çalgı çalan yoktur ve neredeyse hepsi ses 
sanatçısıdır. Sadece Süheyla Altmışdört piyano çalmaktadır. Süheyla Altmışdört, Yüksel Kip ve 
Nevzat Atlığ koro yöneten sanatçılardır. Gazino hayatında daha çok yer almış ve eğlence 
kültürünün değişimini bizzat yaşamış sanatçılar Kemal Demir, Nihat Doğu, Cüneyd Kosal, Sadun 
Aksüt, Tülûn Korman ve Nesrin Sipahi’dir. Tülûn Korman, Cüneyd Kosal ve Sadun Aksüt aynı 
anda hem eğlence hayatı, hem yurtdışı konserleri hem de kurumsal müzik hayatında 
bulunabilmişlerdir. Dönemin ünlü müzisyenleri olan Münir Nurettin Selçuk ve Zeki Müren’i şahsen 
tanımış beraber müzik yapmış olanlar vardır. Selma Ersöz, İnci Çayırlı ve Tülûn Korman’ın 
tanıklıkları Münir Nurettin Selçuk hakkında bilgilerimizi arttırabilmektedir. Zeki Müren’le ilgili en 
çok bilgi ve anıya Sadun Aksüt’ten ulaşmak mümkündür. Münir Nurettin Selçuk kendisiyle bizzat 
çalışmamış müzisyenler üzerinde de önemli bir etkiye ve saygınlığa sahiptir. Önceki kuşaktan 
Tanburi Cemil Bey özellikle İhsan Özgen, Ahmet Hatipoğlu ve Mutlu Torun’un müzik 
anlayışlarında önemli bir role sahip olmuştur. Plak ve kaset endüstrisinle ilgili araştırmalarda İnci 
Çayırlı, Nesrin Sipahi ve Serap Mutlu Akbulut anılarına başvurulabilir. Nihat Doğu bu endüstriden 
Türk Makam Müziği dışında kalan Barış Manço, Fikret Kızılok’la da çalışmıştır. Dini müzik 
formlarında ve toplumda yaşanışı ile ilgili bilgilere Alaeddin Yavaşça ve Ahmet Hatipoğlu 
tanıklıklarıyla ulaşılabilir. Müzikal yenilik arayışlarında İhsan Özgen ve Mutlu Torunla yapılan 
görüşmelerin incelenmesi faydalı olacaktır. Tülin Yakarçelik’in geleneksel çizgi dışındaki besteleri 
seslendirmiş olduğu görüşmelerde fark edilmiştir. Ahmet Hatipoğlu da özellikle Hüseyin Saadettin 
Arel’in az bilinen eserlerinde dikkat çeken bir hâkimiyete sahiptir. Nurettin Çelik klasik repertuarın 
eğlence mekânlarında ne zaman ne kadar kullanıldığı konusunda önemli görüşlere sahiptir. Rıza Rit 
Münir Nurettin Selçuk ile ilgili yapılacak çalışmalarda ve Türk Müziğinin geleceğe taşınmasında 
görüş sahibi olan bir kişi olarak karşımıza çıkmıştır. 

 

2. BULGULAR 
 

Çalışmanın özgün kaynakçasını oluşturan bilgilerin kaynağı, Ermeni Asıllı Fransız tabiyetli Türk 
Müziği kanun sanatçısı Agnes Agopian’un sözlü tarih çalışması arşividir. Kendisi, Hamparsum 
Limonciyan’dan yüzyıllar sonra ilginç bir benzerlikle bu müziğin kaydedilmesine yönelik hizmette 
bulunmuştur. Yapılan görüşmeler bu müziğin inceliklerinin tespit edilmesi ve aktarılmasına hizmet 
etmek üzere analiz edildiğinde dokuz kavramla değişimin ve devamlılığın ölçülebildiği 
görülmüştür. Bu kavramlar şu şekilde sıralanmıştır: Fasıl-Repertuar, Meşk Yöntemi, Çalgı ve İcra 
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Teknikleri, Usûl Kullanımı, Makam Hakimiyeti, Taksim-Gazel, Nakil Zinciri, Üslup, Refâkat. 
Saydığımız bu temel kavramlar çerçevesinde değişikliklere değinilecektir. Bu değerlendirmelerden 
önce en temel konuda değerlendirme yapmak yerinde olacaktır. Temelde farkedilen şu olmuştur ki 
bu müzik geleneği uzun yıllardır hak ettiği saygıyı görmemiş ve gelişimi yavaşlamış hatta 
gerilemiştir. Hüseyin Saadettin Arel’in incelenen dönemden birkaç on yıl önce söylediği “Türk 
Müziğini Türklere karşı müdafaa etmek” sitemi görüşülen kişilerde de açıkça ya da üstü kapalı 
olarak geçmiştir. Rıza Rit (2008) bu durumu şu şekilde ifade etmiştir: 

“Türk Musikisi senelerce Türklere karşı Türkiye’de savaş vermiştir. Benim kanaatim bu… 
Türk Müziğine memleketimizde bazı kimselerin istihfafla (küçümseme, hor görme, hafife 
alma) ile bakmaları acı.” (Rit, 2008). 

Türk Müziğinin küçümsenmesi, böylece üzerine çalışılmaması, Osmanlı ya da Saray diye 
isimlendirilerek dışlanması yaşayarak gördüğü Türk Makam Müziği aleyhine olan yaygın 
tavırlardır. 

“Biraz beni müzik adına üzen şu var. Türkiye’de bazı kimseler “Efendim tek sesli musiki… 
(Böyle konuşan insanları taklit ederek yüzüne bir küçümseme edası yerleştirerek söylüyor.) 
O, onun asli karakteri. Usûl zenginliği, makam zenginliği, diyez-bemol zenginliği, 
düşündürücü, ağlatıcı, eğlendirici farklı duygulara hitap eden eserlerin olması… Bir de 
Osmanlı Musikisi diye bir söyleyiş var. Bu da hatadır. Bakınız 1299’da Osmanlı Devleti 
kurulmuştur. Osmanlı Devleti kurulmadan evvel İran’ın Urmiye şehrinde Urmiyeli 
Safiyüddin Türk Musikisine uygun eserler yapmıştır. Osmanlı devrinde Türk Musikisi ileri 
gitmiştir. Neden Enderunlar var. O devirde musikiyi koruyan icra eden padişahlar var. 
Öldürmeye geldiklerinde neyle müdafaa etmeye kalkmış kendini. Makam icat etmiş. Bir acı 
tarafı da Türk Musikisini bir meze gibi görmek, sadece içki sofrasında görmek… İçki 
sofrasında Türk Musikisi dinlenebilir elbette ama bu müziği bir meze gibi görmek hatalıdır. 
Münir Bey ilk defa içkisiz sigarasız salonda frak giyerek musikiyi yapmıştır. Bir yanlış da 
halk ne istiyorsa onu yapmaktır.” (Rit, 2008). 

Burada bahsi geçen konu başlıkları Türk Müziğin bir müdafaası gibidir ve bu müdafaayı 
görüştüğümüz farklı kişiler yapmayı gerekli görmüştür. Belki de hayatları bu müziği sahiplenmek 
sonucu bu tartışmaların içine girmek durumunda da kalmıştır. Örneğin Selma Ersöz de bu müziğin 
dışlanmasından ve aşağı görülmesinden şikâyetçidir ve bu tavrı sık sık gözlemlediğini 
belirtmektedir. 

 “İlkel buluyorlar, Arap müziği, saray müziği diyorlar, tek sesli diyorlar. Bilmiyorum biz 
niye kendimizi küçümsüyoruz. Hep tenkit, hep alay, goygoycular… Mozart da saraydaymış, 
hepsinde saray var. Onun olması bir şey ifade etmiyor ki. Sarayı niye küçümsüyorlar 
anlamıyorum. Arap müziği diyorlar. Ne münasebet! Dede Arap mıydı? Yunan müziği de 
diyorlar. Birbirimizden etkilenmiş olabiliriz, normal. Bütün memleketler öyle. Yani 
küçümsemek için bahane arıyorlar. Konservatuarda birbirimize giriyorduk batı müziği 
yapanlarla. Mesela Suna Kan, Hoca (Münir Nurettin Selçuk)  ile epey takışmıştı.” (Ersöz, 
2009). 

Selma Ersöz, Türk Müziğinin Devlet nazarında üvey evlat olarak görüldüğü ve özellikle Münir 
Nurettin’in ölümünden sonra toplumda önemini daha fazla kaybettiği görüşünde. Batı müziği ile 
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bazı makamların buluşturulabileceği görüşünde ve buna karşı değil. Örneğin Saadettin Kaynak’ın 
“dertliyim” adlı eserinin bu haliyle de senfoni gibi olduğu ve işlenebileceği görüşünde. 

İnci Çayırlı, bugünü değerlendirirken müzik kültürümüzün yeterince kişilikli olarak ilerlemediği 
düşüncesindedir. Gelinen noktayı kültürel açıdan bir yenilgi gibi görüyor. Kendi musikimize 
saygısızlık yapıldığı görüşünde. 

“Değerlerimizi koruyamadığımız için bugüne geldik. Belki de gelmezdik. Osmanlı penceresi 
Batı’ya açıldı. O pencere genişledi. Bu sentezi inkâr etmek mümkün değil ama bizler de 
hicaz ninnilerle büyüdük. Bunu da kimse inkâr edemez. Bana kimse kendi musikimize 
saygısızlığı kabul ettiremez!” (Çayırlı, 2009) 

Erol Deran da toplumun kendi kültürünü sahiplenmemesi, kültürel geçmişine saygı duymamasından 
şikâyetçi.  

“Bu son zamanlardaki müzik anlayışının yaşadığım hiçbir devirde olmadığı kadar dejenere 
olduğunu düşünüyorum. Kendi kültürünü bu kadar anlamamaya çalışan, anlamayan 
demiyorum anlamamaya çalışan ve kültürüne saygı duymayan bir millet olup çıkmasından 
korkuyorum. Öyle mi diye düşünüyorum da düşünmek de istemiyorum. Şimdi bizim 
müziğimiz o kadar zengin o kadar büyük olmasına rağmen şöyle bir dinlemeye çalışırsanız 
ortada bir müzik yok. Klasik anlamdaki müziğimizin çok daha güzel yerlerde olması 
lazımdı. Tabii ki devir icabı bir takım şeyler yapılabilir, düşünceler tatbik olabilir, denemek 
lazım. Her şeyi denemek lazım. Mesele anlayışla ilgili. Siz tanbur çalmazsınız da saksafon 
çalarsınız, kanun-saksafon ikilisi de olabilir. Bunların hiçbirinle ilgisi yok yani hiç kimsenin 
böyle bir şeyle uğraştığı yok zaten.” (Deran, 2008). 

Sadun Aksüt de üzülüyorum diyerek anlattığı bir bölümde en kötüsünün merakın azalması 
olduğunu söylemiştir. 

“O zaman dinleyicinin merakı vardı şimdi Türk Müziği öğrenmek üzere gelen bir öğrenci 
merak etmiyor, araştırmıyor.” (Aksüt, 2009). 

Batı müziği ile yapılacak karışımların bilinçli, bilgili kimselerce yapıldığı sürece bunun da iyi bir 
yol olduğu görüşünde. Rıza Rit’in de bu konudaki görüşü aynı doğrultudadır: 

“Batı’yı ve Doğu’yu iyi bilen bir kimsenin bu malzemeyi iyi kullanması gerekir. Oraya üç 
batı sazı iki kanun koydum değil. İki müziği de bilerek kullanacak insanlar lazım. Öyle 
makamlar var ki çokseslilik yapılır, bazıları yapılamaz. Ama yapılabilenler de o kadar 
işlenmiş değil.” (Rit, 2008). 

Düşüncemize göre en yapılamaz denen makamlarda dahi istendiği zaman çokseslilik adına kısıtlı da 
olsa yapılacak denemeler vardır ama sorun Erol Deran’ın da belirttiği gibi bu değil gibi 
görünmektedir. Genel olarak bakılırsa en temeldeki sorun makamsal müziğin sahiplenilmemesi 
hatta aşağı görülmesidir, dolayısıyla böyle bir kültürel atağın ciddiye alınarak desteklenmemesi ve 
planlanmamasıdır.  Görüşülen müzisyenler bu küçümseyen yaklaşımlardan ortak bir rahatsızlık 
duyarak yaşamış ve bu müziği icra etmişlerdir. Bu müziği ciddiye almadan tanımak mümkün 
değildir, zaten makam ve usul zenginliğini kavramak o denli kolay da değildir. Diğer yandan da batı 
müziğini bugün tanımaya gayret etmemek de bu müziğin bu devirdeki mensuplarına uygun 
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sayılamaz çünkü bu müzik bir sentez müziğidir. Görüşülen hiçbir müzisyende bu yönde tutucu bir 
tavır yoktur, öte yandan önemli ve yaygın bir eğilim de yoktur. Temel çalışma ve ilgi alanları Türk 
Makam Müziği’dir.  

Cemil Meriç’in dediği gibi; “ne kendimizi tanıyoruz ne batıyı ve mağlubiyetimiz geniş ölçüde bu 
gafletin eseri (Meriç, 1985)”.  Nesrin Sipahi ile uzun yıllar çalışmış kemanî (1931-2007) Yavuz 
Özüstün 1990’larda Dergâh dergisinde Türk Müziğinin bugünkü yerini şöyle değerlendirmiştir: 

“Türk Musikisi bugün çok daha mütekâmil bir musiki olabilirdi. Eğer ta işin başında, çok 
ciddi bir Türk Musiki kültürü ile beraber Avrupa musikisi aynı ağırlıkla okutulsaydı bugün 
Türk Musikisi başka bir musiki olacaktı. Çok iyi hocalarla, çok iyi eğitimle öyle iyi 
müzisyenler yetiştirirdiniz ki, ama bu müzisyenler kendi memleketlerinin musikisini 
bilmiyorlar! Bunun sonucu ne olur?  İşte bugünkü musiki olur!” (Özüstün, 1990) 

Hüseyin Saadettin Arel’in de öngördüğü gelişim ve değişimin temeli bu idi; Türk ve Batı müziğini 
aynı anda bilmek ve değerlendirmek hatta Batı müziğini kendimize ait bir müzikmişçesine 
sahiplenmek… Hatta bugünkü iletişim imkânlarıyla sadece Batı değil Dünya Müziklerini tanıyıp 
onlardan da yararlanmak mümkündür. Görüşmeler bize müzikte henüz bu devrimin yaşanmış ve 
tamamlanmış olmadığını düşündürmektedir. Daha da önemlisi Arel’in de gözlemlediği dışlanma, 
hafife almanın geçmemiş olduğu görülmektedir. Aşağıdaki bölümlerde somut olarak hangi 
açılardan makamsal özellikteki Türk Müziğinin bugüne ve geleceğe azalarak intikâl ettiği madde 
madde belirtilmiştir. 

 
2.1. Fasıl-Repertuar Alanında Değişim 
 
Batılı terminolojiyle fasıl kelimesini en yakın olarak “repertuar” kelimesiyle karşılayabiliriz. 
Makamsal müziğin değişimi konusunda bilgisi olmayan bir kişiye bugün “fasıl” kelimesinden 
bahsederken  yanlış anlaşmalardan korunmak için kelimenin zaman için uğradığı anlam kaymasına 
dikkat çekmek gerekir. Bugün genel olarak toplumda “fasıl” kelimesinden anlaşılan sevilen Türk 
Sanat Müziği parçalarının ardarda söylenmesidir ve genelde eğlence yerlerinde profesyonel 
müzisyenlerce yapılır ve müşteriler eşlik ederler. 

 “Şimdi canlı fasıl diyorlar, bir iki kere böyle bir yerlerde şahit oldum, canlı fasıl değil o, 
 öyle bir fasıl, fasıl değil çünkü. 3 tane şarkı, [sadece] şarkı olmaz, fasıl başka şey. Fasıl çok 
 başka şey; fasılda bazen birinci besteyi okurlar, bazen ağır semai ile girerler sonra ağır 
 aksaklar sonra aksaklar, devri turan,  devrihindi, senginsemai, düyek, aksak, curcuna, 
 şarkılar gider çifte düyekler yani ne biliyim ben sofyan, burda böyle bir şey yok. Böyle 
 rastgele 3-4 tane şarkı okuyorlar.” (Sadun Aksüt, 2010). 

Halbuki fasıl kelimesi 50’li yıllarda dahi bambaşka bir anlamda algılanırdı ve dışarıda olduğu kadar 
evlerde toplanarak gündüz vakti de yapılabilirdi. Başkaları için yapılmasının dışında hem 
profesyonel hem amatör müzisyenlerin ve sanatla ilgilenenlerin bir araya gelme vesilesi idi. Ayrıca 
büyük bir form geleneğine işaret etmekteydi. Taksim, peşrev, birinci beste, ikinci  beste, ağır semai, 
yürük semai, aralarda taksimler, şarkılar, türküler, ve saz semaisi sıralamasıyla oluşan form artık 
icra edilmemekte ve bestelenmemektedir. Fasılların tek makamda  yapılması ve bir buçuk saat 
civarında olması da artık bir alışkanlık olmaktan çıkmıştır. Eski fasıllar da daha 50’li yıllarda hala 
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meşk yöntemiyle yani hoca ile beraber çalarken ezberleme yoluyla öğrenilmekteydi. Bu müzik 250 
yıldır bu şekilde aktarıla gelmiştir (Behar, 2005).  

“Emin Hoca (Emin Ongan) hayatımda çok mühim rol oynamıştır benim. Bir kere meşkin en 
harikasını ondan öğrendiğim gibi hocalığın nasıl olduğunun da bir kısmını ondan aldım. 
Münir Bey'in (Münir Nurettin Selçuk) baş kemanıydı. Onsuz bir yere gitmezdi. Konserlerin 
de baş adamıydı. Konservatuar talebesiyim, devamlı meşk yapıyoruz, bir mezuru üç defa 
falan okuyoruz, ben de tam önünde oturuyorum hocanın, rahmetli. Şimdi düm teka düm tek 
vuruyorsunuz, bir mezur etti iki mezur, sen oku bi daha vur, sen oku bi daha vur, sen oku bi 
daha vur… Böyle çalışırdık ama inanın o tarihte geçtiğim bütün bu meşkteki bütün şarkılar 
ve fasıllar bugün ezberimdedir ama bugün notadan okuduğum hiçbir şarkı ezberimde değil.”  
(Çayırlı, 2009). 

 

2.2. Meşk 
 
Meşk yönteminin en önemli yönü hafızada bıraktığı iz olarak görülmektedir. Bugün nota 
kullanımında ilerlenmesine devam edilse de bu yöntemin sanatçının gelişimi açısından 
bırakılmaması gerektiği anlaşılmaktadır. Özellikle bazı seslerin notada net olarak verilememesi 
meşkin hala en güvenilir yöntem olduğunu göstermektedir. Elbette nota da hafızayı tazelemekte ve 
birçok eserin kaybolmasını önlemekte, başka müzisyenlerce öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır. 
Meşk konusundaki en ilginç gelişme belki de radyonun bir meşk hocası gibi kullanılmasındadır. 

“Radyoda çok şey öğrendim. Defterlerimi, lise defterlerimi falan açsan... Bir taraftan ben 
radyonun kenarına otururdum. Radyo çıktı, tabii hemen evlerimize alındı. Kucağıma 
çantamı alırdım, hem ders çalışırdım hem radyoyla şarkı söylerdim. Gelirdi ahbaplar, 
şaşırırlardı “Ya, nasıl oluyor bu?” Ben radyonun yanında ders çalışırdım. Radyodan çok şey 
öğrendim. O Lemi Atlı’nın şarkıları… O zaman tabii öyle. İşte, Münir Nurettin erişilmez bir 
şey. Sadi Işılay erişilmez. Onlar radyoda konser verecek diye ilan ederlerdi.” (Altmışdört, 
2009). 

 

2.3. Çalgı  
 
Görüşülen saz icracılarının çalgılarına göz attığımızda kanun, klasik kemençe, tanbur ve ud öne 
çıkmaktadır. Geleneksel müziği temsil eden çalgılar anlamında önemli bir değişim gözlenmemiştir. 
Değişimin konuşulduğu alan ise çalınış sitiliyle ilgilidir. Görüşülen kişiler daha genç kuşakların 
sazlarına daha hakim oldukları fakat makamsal hakimiyet açısından kuvvetli olmadıklarından 
teknik marifetlerinin ifade açısından etkili olmadığı görüşündedirler. Solistlerin tamamının kısa ya 
da uzun da olsa Batı şan tekniğinde ders aldıkları ve bunu söyleyiş biçimlerine koydukları 
görülmüştür. Türk Müziğinde virtüözite kavramı a) makam müziği perdelerini, makam cins ve 
terkipleri bağlamında şaşmaz bir doğrulukla verebilme becerisi (işitsel/duyumsal yetenek) yanında; 
b)Avrupa ölçütlerini gözeten ve teknik bakımdan ajilitesi bol, süslü bir icrâyı sazla ifade etme 
yeteneği (kondisyon/koordinasyon yeteneği) olarak iki bölümde incelenebilir. (Ayangil, 2003). Bu 
yaklaşımla bakıldığında batılı anlamdaki virtüözite görüştüğümüz müzisyenlerde ikinci planda 
kalmıştır. Çalgıda hız ve teknik olarak ilerleme yönelimi, Batılılaşma döneminde Şerif Muhittin 
Targan’la, Tanburi Cemil Bey’le başlamış, yani görüşülen kişilerden önceki kuşaklarda bu konu 
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ortaya çıkmıştır. Tanburi Cemil Bey gibi bir Tanburi, Şerif Muhittin gibi bir udi, Ahmet Yatman ve 
Ferid Alnar gibi iki yönden de virtüöz kanuniler yetişmiştir ama genele yayılıp bir standart haline 
gelmemiştir. Bu “sazını yenme” yani teknik maharet meselesi görüşülen kişilerden sonraki 
kuşaklarda meyvelerini daha sıklıkla vermiştir fakat bu sefer de geleneksel anlamdaki virtüözite 
ikinci planda kalmıştır. Kanuni Cüneyt Kosal bazı müzisyenlerin bu müzikteki makamsal ifade 
becerisinden ziyade önceliğini unuttukları ve teknik başarıya önem verdikleri görüşündedir. Kendi 
ifadesiyle görelim: 

“Şimdiki gençler öyle hızlı çalıyorlar ki iki dakikada kanunun altını üstüne getiriyorlar fakat 
işin mutfak tarafında zayıf oldukları için yani makamlara yeterince hâkim olmadıkları için 
lezzet ve anlam açısından eksik kalıyor.” (Kosal, 2009). 

 
2.4. Usûl 
 
Usûl Türk Müziğinin üzerine oturduğu temel ritim yapısı olarak birincil öneme sahiptir.  Usûllerin 
daha sık vuruşlarla zenginleştirilmiş versiyonlarına ise “Velvele” denmektedir. Her müzikte olduğu 
gibi ritim, müziğin temel yürüyüşünü sağlamaktadır ve uyulması öncelikli öneme sahiptir. 12 
zamandan daha uzun yapıdaki usûllere büyük usûller altındakilere küçük usûller denmektedir. 
Büyük usûllerin kullanım alanı günümüzde sadece eski bestelerle sınırlı gibi görünmektedir. Sadun 
Aksüt, Togay Şenalp'in büyük usûllerin bugün kullanılıp 
 kullanılamayacağı sorusuna şu şekilde cevap vermiştir: 

 “Yok bugün büyük usûlde beste yapılmıyor, yapılamaz artık. Yani yapılamazdan kastım 
niye yapılmasın, yapılır da, dinleyen bulunmaz. Hani bir malı meydana getirirsiniz, bir mal 
yaparsınız ama satılmaz, alan olmaz. Ve büyük formda, büyük usulde yapacağınız beste de 
böyledir. Küçük usulde de mesela lenk fahte usulünde yaparsanız besteyi çok güzeldir. 
Küçük formda yani 10 zamanlı usullere kadar yapılan şarkılar daha kolay kabul edilir. 
Küçük usûllerde de bir çok farklı usûl vardır, onların da kullanılması iyi olur.” (Aksüt, 
2009). 

Küçük usûllerde de çeşitliliğin azalma ihtimali vardır. Günümüzde gayet geniş olan küçük 
usûllerdeki farklı tartımların da yeterince değerlendirilmediği düşünülmektedir.  Tempo ya da gider 
kavramının öneminin altı çizilmiştir. Bir eserin hangi usûlde okunacağı belli ise de o anki şartlara 
göre farklı bir tempoda okunması ve böylece bir akıcılık sağlanması mümkündür.  

 
2.5. Makam 
 
Makam, geleneksel müziğimizin usûlle birlikte en temel iki oluşturanından biridir. Makam 
müziğimizin sistemleştirilmesi 13. yy müzisyen ve müzik teorisyeni Safiyüddün Abdülmü'min 
Urmevi'ye ve kendisinden kimi kaynaklara göre 70 kimlerine göre 100 yıl sonra gelen Abdülkadir 
Merâgi'ye dayandırılmaktadır. Onların bilgilerinin de 9. ve 10. yy'larda yaşamış Kindi, Farabi ve 
İbni Sina ile beslendiği söylenir. Yüzyılları aşan bir devamlılığın olduğu açıktır. Abdülkadir 
Meragi'ye atfedilen rast nakış beste'de kullanılan ses aralıkları ve seyir özellikleri ile Tatyos 
Efendi'nin düyek usûlündeki rast peşrevi'nin benzerliği tam olarak bilinemese de aynı müzik dilini 
kullandıkları yani makamsal müzik dili kullandıkları söylenebilir. Bir devamlılık vardır ve elbette 
önemli değişimler de vardır. Eski kaynaklarda makamlarla tedavi geleneği olsa da görüşülen 
müzisyenlerde bu yönde bir eğilime rastlanmamıştır, gökcisimleri ile makamlar arasında bağlantı 
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kurma konusu da karşımıza çıkmamıştır. Birçok makamı gençliklerinde öğrendikleri ve bugün 
aktaracak kişi bulamadıkları görülmüştür. Makamsal Müzik Geleneği adına görüşülen kişilerden en 
çok albüm yapan İnci Çayırlı ve Nesrin Sipahi’nin okuduğu birçok eser bile tonal müzik mantığı ile 
bestelenmiş ve plağa alınmıştır. Bu durum ülkemizde geleceğin müziğinin tonal olduğu, makamsal 
olanın ise geçmişe ait olduğu düşüncesini çağrıştırmaktadır. Biraz geriye gidip bakıldığında 
batılılaşmanın getirdiği en zorlu kültürel karşılaşmalardan biri tonal ve makamsal müziğin 
karşılaşmasıdır denebilir. Guiseppe Donizetti'nin (1788 - 1856) İstanbul'a gelişinde içinden 
çıkılması gereken mesele müzik sistemi açısından bu idi. Bu mesele hâlâ da müzik çevrelerini 
zorlamaktadır. Türk Müziği eserlerinin çokseslendirilmesi ya da belli bir makamda çoksesli yeni 
eser üretilmesi 200 yıldır aşılamamış zorluklar taşısa da denenmeye devam edilmektedir. Makamsal 
müziğin, aslında bugün de popüler-tonal müzikte yaşamaya devam ettiği bu müzik üzerine 
çalışanlar tarafından bilinmektedir. En popüler ve istikrarlı pop şarkıcılarından Tarkan 
Tevetoğlu’nun söylediği Sezen Aksu bestesi "Gel gündüzle gece olalım" sözleriyle başlayan şarkı 
makamsal gelenekte yazılmış Rast bir şarkıdan segâh sesi haricinde farksızdır. Kayahan'ın çok 
popüler olmuş "Asırlardır yalnızım" şarkısının Hicaz olarak değerlendirilebileceği, Sıla’nın kimi 
şarkılarının kürdîlihicazkâr olması gibi. Aslında bu kültürde tonal müziğin içinde de makamlar 
varlığını bir anlamda devam ettirmektedir. Görüşülen kişilerden Selma Ersöz de bu konuya 
dikkatimizi çekmiştir. 
 

"Bugünkü çocuklarda hep bir alaycılık, kendi kültürleri olan Türk Müziğini beğenmeme 
görüyorum. Halbuki bakıyorsunuz en sevilen sanatçılardan Kayahan'ın birçok parçası 
Hicaz." (Ersöz, 2009). 

 
2.6. Doğaçlama 
 
Bir müzisyenin ustalığını yansıtabildiği makam müziğine özgü alanlardan biri taksim ve gazeldir. 
Batılı terminolojiyle konuya yaklaşırsak emprovizasyon ya da solo terimleriyle konuyu 
karşılayabiliriz. Solo, batı müziğinde emprovize bir şekilde yapıldığı yani irticalen o an bestelendiği 
gibi önceden de yazılabilmektedir. Hüseyin Saadettin Arel belki de bu yönden ilham alarak nota ile 
gazel bestelemiştir. Bu kavramlar arasında en önemli benzerlik icranın doğaçlama yapılıyor olduğu 
durumda mümkündür. En önemli fark ise makamsal akıcılıkla lezzet verebilmesindedir. Batılı 
anlamda sololar makam müziğinin dilini kullanmazlar bu yüzden bu noktada ayrım oluşur. 
Doğaçlama süreleri batı müziğinde genellikle enstrümana verilen ölçüyle sınırlıdır, planlı olmanın 
öncelikli olduğu bu kültürde çoğunlukla hem ritmik hem armonik bir yapıyla desteklenir, akorların 
kaç ölçü olacağı ve neler olacağı genellikle bellidir. Taksim ve gazelde ise genellikle dem sesi 
yeterlidir hatta hiç destekleyici ses olmadan daha da sıklıkla yapılır. Bazen batı müziğindeki 
“Groove” benzeri kendini tekrar eden biraz melodik ama daha çok ritmik bir yürüyen yapı da 
olabilir. Ritmik taksimlerde bu örnekler bulunabilir. Taksim ve gazelin süresi genellikle icracının 
seçimine bağlıdır. En önemli özelliği özgünlüğü, bir tür beste oluşudur. 
 

“Bir sanatkârın, mesela bir Münir Nurettin Selçuk’un yarattığı gazel tamamıyla kendi 
eseridir. Alınıp aynı onun söylediği gibi ezberleyip kullanılamaz, taklit edilemez. Sanata 
karşı büyük bir ayıp olur bu. Özet olarak anlatmak istediğim şey, gazel ses sanatında 
kültürüyle, tecrübesiyle, birikimiyle en yüksek seviyede insanların okuyabileceği bir şeydir. 
Bu da gösteriyor ki Münir Bey’den ( Münir Nurettin Selçuk 1900-1981) sonra öyle bir 
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gazelhan olmadı artık. Ne oldu, Münir Bey’in “Kalamış”ını okuyup o şarkıdaki gazeli de 
taklit eden insanlar türedi.” (Orhon, 2001).  

Gazelleriyle Münir Nurettin Selçuk, taksimleriyle Tanburi Cemil Bey görüşülen tüm sanatçılarda 
derin izler bırakmıştır.  

Güzel bir taksimde makamsal hâkimiyete ek olarak bir bütünü oluşturma, bir kompozisyonun 
başlangıç ve bitişini bulmaktayız. Taksim, irticalen makamsal bir akıcılıkla beste yapılması olarak 
ifade edilebilir.  

“Cemil Bey’in emprovizasyon dediğimiz yani Türkçe’de de yani Türk müziğinde de taksim 
dediğimiz, doğaçlama dediğimiz eserlerine baktığımız vakit; adeta bir peşrev gibi 
başladığıyla bittiği noktanın arasında eksiksiz bir kompozisyon olduğunu görüyoruz. Oradan 
yalnız çalma dersi değil, kompozisyon fikri nedir, bir makamın özellikleri nedir de 
öğrenilebilir. Mesela Vecihe Hanım şöyle yapardı: küçük zaman içerisinde taksim yapar 
ama o zaman içerisinde asaletle adeta bir nazariyat dersi verircesine makamın bütün 
karakteristik özelliklerini ortaya koyardı.” (Deran, 2009). 

 
2.7. Nakil zinciri 
 
Araştırmamız kapsamında makamsal müziğimizdeki nakil zincirinin bizi yaklaşık 6-7 kuşak geriye 
taşıyarak 250 sene kadar bir süre zincirde geri gidilebileceğini göstermektedir. Dede Efendi’den 
Itri’ye ve oradan Meragi’ye kadar geri gidebilmek bu çalışmanın kapsamını aşmaktadır. Nakil 
içinde gayri Müslim sanatçıların bir bütünün parçası olarak ne kadar vazgeçilmez oldukları, 
Mevlevihanelerin ve radyo yayıncılığının önemi dikkatimizi çekmektedir. Bu çalışma kapsamında 
gördüğümüz zincirdeki kilit isimlerin çoğunluğunun Batı müziği mevhumuna sahip oldukları da 
dikkat çekicidir. Örneğin Tanburi Cemil Bey de Vecihe Daryal da Safiye Ayla da piyano 
çalmaktadır. Refik Fersan çoksesli koro geleneğinde de eğitim görmüş ve batı formunda da besteler 
yapmıştır. Hatta Münir Nurettin’in hocası olan Ahmet Efendi ki kendisi zincirde bizi İsmail 
Dede’ye ulaştıran en önemli kişilerden biridir, babasının öğrencisi ve arkadaşı Rauf Yekta Bey’den 
Batı müziği teorisini öğrenmekten geri kalmamıştır. Bu da incelediğimiz dönemden geriye ve 
ileriye bakarken gözümüze çarpan önemli bir kültürlerarası etkileşime dair bir özelliktir. Zincirde 
incelediğimiz kuşaktan geriye gidiş ağırlıklı olarak Münir Nurettin Selçuk, Tanburi Cemil Bey, 
İsmail Dede Efendi ve Tanburi İzak’tan geçmektedir. Görüşülen kişilere en yakın halkada öne çıkan 
isimler Perihan Altındağ Sözeri, Hamiyet Yüceses, Safiye Ayla, Ercüment Batanay, Bekir Sıtkı 
Sezgin, İzzettin Ökte, Emin Ongan ve Münir Nurettin Selçuk’tur. 
 
2.8. Üslup 
 
Üslup hem genel hem şahsi bir özellik taşımaktadır. Geçmişten gelen dil makamsal müzik dili, 
üslup ise Osmanlı/Türk üslubudur. Üslubun zamanla hâkim kültürler ve duygular açısından 
farklılıklar gösterdiği tespit edilmiş özellikle incelediğimiz dönemde batılılaşmanın üslubun açıkça 
söylenmese de temel oluşturanlarından biri olduğu, öte yandan kasvet-hüzün duygusunun daha 
hâkim olduğu (mehter müziğindeki coşkun ve enerjik duyguların devam etmediği), piyasa üslubu 
denilen fazla süslemeli hatta deforme eden bir tavrın popülerlik kazandığı buna rağmen klasik 
üslubun da devam ettirilebildiğine değinilmiştir. Üsluplu bir değişimin bu ses mirasının 
içselleştirilmesiyle devam edebileceği de ortak bir kanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Nihayetinde 
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Nihat Doğu’nun (2010) belirttiği gibi müziğimizde hangi eserin çalındığından daha önemli olan 
nasıl bir “eda” ile çalındığıdır. 
 
2.9. Refâkat 
Refâkat etmenin bir sazende için, iyi refâkat edilmenin de solist için ne denli önemli olduğunu 
görüşmeler doğrultusunda tespit ettik. Araştırmamız sırasında bu alana yönelik sorular daha çok 
tarihi tespit amacıyla sorulmuştu.  Kimlerin kimlere nerede ne zaman çaldığı üzerine olan sorular 
icracıların müzikal anlamda önemli gördükleri refâkat konusunu bize göstermelerini sağlamıştır. 
Kaynakça taramasında da öncelikli bir konu olarak karşımıza çıkmamıştır. Ortak görüşler 
doğrultusunda refâkatin – sazın adeta solist olabileceği özel an ve durumlar hariç- sazendenin 
hanendeye eşliği anlamına geldiği, bu eşlikte hanendenin güçlü ve emin şekilde sazı peşinden 
sürüklemesi ve sazendenin de solisti her an dinleyerek hem gider hem ses açısından onu eşzamanlı 
takip etmesi gerektiği görülmüştür. Sazendenin eserleri mümkünse sözleriyle ezberden takip 
edebilmesinin, prova yapmanın refâkata olumlu katkı yaptığı tespit edilmiştir. Bu inceliklerden yola 
çıkarak Batı müziğinde de eşliğin var olduğu fakat bu akıcı ve değişken özelliğin Türk Makam 
Müziğinde kimliği oluşturan bir öncelik meselesi olduğu söylenebilir. 

Sonuçlar 
 
Görüşmelerde ve incelemelerde öne çıkan en önemli şey makamsal özellikteki Türk Musikisinin son 50 
yıl içinde hızla yerini kaybetmesidir. Bir yandan yeni üretimler azalırken, bu müzik yaygın bir üst değer 
olmaktan çıkmaktadır ve incelikleri de gittikçe daha az bilinir olmuştur. Toplumda sahipleneni azalmış 
ve saygınlık açısından da kayıplara uğramıştır. Hatta dışlandığı dahi görülmektedir. Tarihsel bir dönem 
belirtmek gerekirse 1950’ler ve 1960’lar Türk Makam Müziğinin icrası ve naklinde seyrelmenin 
başladığı dönem olarak somutlaştırılabilir. Klasik kaynak araştırması haricinde bu çalışmada uygulanan 
sözlü tarih görüşme yöntemi, müziğin icrasındaki birçok ayrıntıyı anlama ve değişimi somut 
ayrıntılarla görebilme fırsatı vermiştir. Fasıl, Meşk, Çalgı ve Ses, Usûl, Makam, Gazel-Taksim, 
Nakil Zinciri, Üslup, Refâkat konularının Türk Makam Müziği'nin kimliğini ortaya koymak için 
yeterli bir bütünlük oluşturduğu tespit edilmiştir. Makamsal bir müzik diyerek karakterini ortaya 
koyduğumuz bu müzikte makam ve usûl bilgisinin hem müzisyen hem de müzikseverlerde azalması 
önemli bir duruma işaret eder. Yaklaşık 40 makam adı sayabilmek 50 yıl önce hala çoğu müzisyen 
için mümkünken bugün bu bilgi usta müzisyenlere özel bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Yüzyıllar öncesine geri gittiğimizde makam müziğindeki temel konulardan olan gökcisimleri ile 
olan ilgi, tedavide kullanımı ise sayılı istisnalar dışında gündemde dahi değildir. 100 yıl önce bir 
müzisyen için olmazsa olmaz olarak görülen geleneksel fasıl ezberi ve makamsal bütünlükte icrası 
günümüzde bir uzmanlık konusu olmuştur. Usullerin karmaşık olanlarından gittikçe uzaklaşılmıştır, 
küçük usûllerde de çeşitlilik azalmıştır. Öte yandan hafızadan öğrenme ve çalmanın eğitimdeki yeri 
azalmışsa da hâlâ önemi bilinmektedir. Refâkat, saz ve solist arasındaki ilişkide önemli bir dengeyi 
ifade etmektedir ve öneminin unutulmaması gerekmektedir. Öte yandan yaşanılan dönemde saz 
sanatçılarının kimilerindeki öne çıkma isteği ve ihtiyacı, notanın bazı müzisyenlerce solistin 
yorumundan daha önce görülmesi gibi sebeplerle bu ince refâkat anlayışı da tehlikeye girmiştir. 
Makamsal akıcılığın yine de halen önemsendiği görülmüştür. Üslupta sadelik tercih edilmekte ve 
piyasa üslubunun hâkim olmasından endişe edilmektedir. Medyanın eğitimde ve aktarımda önemli 
rol oynamış olduğu görülmüştür. Öte yandan bugün medyanın içinde makamsal anlayışa üretilmiş 
yeni eserleri görmek olası değildir. Makamsal müzik geleneğimizin intikâlinde belirgin bir azalma 
yaşanmıştır. Elbette yeni müzisyenlerin bu mirası bugün ve gelecekte kimliğinin bir parçası olarak 
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görmesi, iyi değerlendirmesi ve bu çalışmaların insanların ilgi ve saygısına ulaşması her zaman 
mümkündür ve en temel dileğimizdir. 
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İNOVASYON VE MARKA YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: MOBİLYA 

SEKTÖRÜNDE MOSDER (Mobilya Sanayicileri Derneği) ÜYESİ FİRMALARA 

YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA∗∗∗∗ 

        

Yrd.Doç.Dr. Özlem IŞIK∗∗∗∗∗∗∗∗    Zümrüt ECEVİT SATI∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

ÖZ 
 
Hızla gelişen günümüz dünyasında mal ve hizmetlerde artarak kendini gösteren sayı 

ve çeşitlilik, sosyal, kültürel, ekonomik, demografik ve teknolojik alanlarda görülen 
olağanüstü değişim, her alanda ve düzeyde artan rekabeti, bilgi birikim düzeyini ve en 
önemlisi işletmelerin farklılığa olan istek ve ihtiyaçlarını arttırmaktadır.  

Dinamik küresel pazarlarda inovasyon ile birlikte değerlendirildiğinde marka 
yönetimi, işletmelere sahip olunan tüm varlıkları harekete geçirerek markayı koruma, yaşatma 
ve değerini arttırma çabalarını sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmada önemli bir yol gösterici 
olmaktadır. Bugün bir markanın değeri tüketicisine sunduğu ürünlerin kalitesi kadar 
tüketicinin hayatındaki yeri ve önemine de bağlıdır. Marka, tüketicinin önemli olduğunu 
düşündüğü açık bir yarar sunmadığı sürece, yaşanan süreç ve markanın boyutu hiçbir şey 
ifade etmemektedir. İşletmelerin inovasyon kapasiteleri ve inovasyonel davranış biçimleri 
aynı zamanda pazar performansını ve markalaşma düzeyini de etkilemektedir. Başarılı 
markalar, pazarda inovasyonel yapılarıyla da dikkat çekmektedirler. İşletmelerin inovasyonel 
örgüt yapıları yüksek marka performansını ve markalaşma sürecini ve müşteri beklentilerini 
karşılayabilme özelliğini de ortaya çıkarmaktadır. Bununla beraber işletmelerin geliştirdikleri 
inovasyonları markalaştırabilmesi ve marka kültürü oluşturabilmesi, işletmenin inovasyon ve 
yaratıcılığına oldukça büyük bir ivme kazandıracaktır. Çalışmamızda inovasyon yönetimi ile 
marka yönetimi arasındaki ilişkileri ve etkileşim noktalarını incelemek amacı ile Türkiye 
Mobilya Sanayicileri Derneğine (MOSDER) kayıtlı mobilya üreticisi üyelere yönelik bir 
araştırma gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon Yönetimi, Marka Yönetimi, İnovasyon ve Marka 
Yönetimi Etkileşimi 
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INTERACTION OF INNOVATION AND BRAND MANAGEMENT: 

COMPANİES THAT ARE MEMBERS OF MOSDER (Furniture Manufacturers 

Association) IN FURNUTURE INDUSTRY FOR A RESEARCH 

 
Abstract 
Rapidly growing in today's world by characterizing increasingly number and diversity 

of goods and services; remarkable change in social, cultural, economic, demographic and 
technological areas is redounded increasing competition that in every field and at every levels, 
level of knowledge and the most important thing is differences in needs and demands of 
enterprises.  

 
When brand management is taken together with innovation in dynamic global markets, 

by activating all assets that belong to enterprises, is an important guide to reach a sustainable 
structure efforts of protecting, surviving and increasing the value of the brand. Today the 
value of a brand depend on the quality of the products that serve to consumer and also the 
place and importance in the consumer's life. Process and brand size don’t mean a thing  as 
long as the consumer thinks that the brand doesn’t offer an important clear benefit. At the 
same time innovation capacities of enterprises and their innovational behaviours effect to 
market performance and branding level. Successful brands also attract attention with their 
innovational structure. Innovational organizational structures of enterprises reveal the feature 
of capability to meet high branding performance and branding duration and customer 
expectations. Nonetheless, ability of branding the innovations by enterprises and ability of 
creating the brand culture will accelerate quitely to innovation and creativity of enterprise. In 
our study a research has been conducted to furniture manufacturer members that registered to 
Turkey Furniture Industrialists Association with the aim of searching relations and 
interactions between innovation method and brand management and the data that obtained 
from this study has been analyzed by statistical methods. 

Key Words: Innovation Management, Brand Management, Innovation and 
Brand Management Interaction 

 

1. GİRİŞ 

Dünyada yaşanan rekabet ortamında başkalarının çalışmalarını ve ürünlerini taklit 
ederek ayakta kalabilmek gitgide zorlaşmaktadır. Piyasa koşullarını ve gereksinimlerini 
hissederek, sezerek, özgün, farklı ve belki de sıra dışı ürünlerin geliştirilmesi ve pazarlanması 
gerekmektedir. Ülkelerin rekabet gücünün arttırılmasında inovasyon etkinliklerinin yaşamsal 
rol oynadığı bilinen bir gerçektir. İnovasyon kıran kırana rekabetin olduğu günümüz 
ortamında firmaların bu rekabetten fayda sağlaması adına organizasyon ve yönetim 
anlayışlarını şekillendirerek bu yönde çalışmaları teşvik eden bir kuram olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Müşterilerin tercihlerindeki etkin marka olgusu, firmaların markalaşmaya olan 
ilgilerini arttırmaktadır. Markalaşma, müşteriler ile ürün arasında duygusal bir kimlik yaratma 
eylemine dönüşmüştür. 

Marka yönetim sistemi ve markalama stratejileri, tüketicilerin pazardaki ürünlerin 
birbirinden farklılıklarını ayırt edebilmesi ve tekrar satın alabilmelerini sağlamaktadır. Bu 
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sebeple firmaların araştırma ve geliştirme çalışmalarına ve kaliteye verdikleri önemi 
arttırarak, kendi markalarını kendilerinin oluşturacağı farklı ve yeni pazarlama kanalları 
oluşturma yollarını aramaları ve bunları en kısa zamanda hayata geçirecek uygulamalara 
öncelik vermelidirler. 

2. KAVRAMSAL BAKIŞ: 

2.1. İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi 

Ekonomik ve toplumsal değerler yaratmak için ürünlerde, hizmetlerde ve iş yapış 
yöntemlerinde yapılan değişiklik, farklılık ve yenilikler “inovasyon” olarak 
adlandırılmaktadır. İnovasyon ile ilgili birçok tanımla karşılaşılmaktadır. Bu tanımlar 
incelendiğinde, tanımlamaları yapanların kendi bakış açılarına göre önemsedikleri unsurların 
altını çizmek istedikleri anlaşılmaktadır. 

İnovasyon, işletmelerin rekabet üstünlüğü elde etmesinde, karlarının ve nakit 
akışlarının artmasında, sektörde rakiplerin önünde yer almasında belirleyici bir yol, güçlü bir 
rekabet silahıdır. İnovasyon, bir birey ya da başka bir uygulayıcı birim tarafından yeni kabul 
edilen bir düşünce, uygulama veya nesne olarak tanımlanabilir. İnovasyon, değişim, 
yaratıcılık, gelişme ve risk alma kavramları ile bütünleşmiş uzun dönemli bir performans 
göstergesidir. İnovasyon, eskiden bir dâhinin bir buluş yapması ya da birinin bir fikri alıp 
ticari bir faydaya dönüştürmesi olarak görülmekteydi. Ancak bugünün iş dünyasında 
inovasyon, bir kerelik değil, tekrarlanabilir, sistemleştirilebilir ve şirketlerin yapısına 
yerleştirilebilir bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır (Zerenler vd., 2007: 659). 

Değişime olan istek, yeniliğe açıklık ve girişimcilik ruhuyla özdeşleşen bir kültürün 
ürünüdür. Firmalar için inovasyon verimliliği ve karlılığı arttırdığından, yeni pazarlara 
girilmesini ve mevcut pazarın büyütülmesini sağladığından önemli bir rekabet aracıdır. 
Verimli, karlı ve rekabet gücü yüksek firmaların faaliyet gösterdiği ekonomiler kalkınır, 
gelişir ve küresel ölçekte rekabet avantajı kazanır (Arıkan v.d., 2003: 362). 

Schumpeter’in tanımına göre inovasyon; ticari olarak kullanılan mallarda, yeni 
buluşlar yapacak gelişmeler için faaliyet göstermektir. Drucker’e göre “ticaret” sadece iki 
temel fonksiyondan oluşmaktadır ve bunlar pazarlama ve yeniliktir. Bunlara göre inovasyon; 
yeni bilgiyi kullanarak yeni ürünler üretme girişimi ve müşteri memnuniyeti sağlamaktır. 
Bununla birlikte bazı bilim adamlarına göre inovasyon buluş yapmanın ilk adımını 
oluşturmaktadır (Shyu, 2001: 228).  

İnovasyon bir bilim veya teknoloji değil, bir değerdir. İnovasyonun ölçüsü çevre 
üzerindeki etkinliğindedir. Bu yüzden bir işletmede inovasyon daima pazar odaklıdır. (Durna, 
2002: 5). Firmalar dış çevre etkilerini olumlu bir şekilde kullanmayı başardıkları ölçüde 
inovasyonun kilit noktasında yer alacaklardır. Firmalar, dünya ekonomisinde yaşanan hızlı 
dönüşüm sonucunda fiyat dışı alanlarda daha çok rekabet eder hale gelmişlerdir. Bunu 
gerçekleştirebilmenin yolu ise inovasyon yapabilme yeteneğine sahip olmaktan geçmektedir. 
Bu yetenek sayesinde firma değişen şartlara uyum sağlayabilmekte ve rekabet gücü 
kazanmaktadır. Rekabet gücü kazanmak ve bu gücü koruyabilmek bu yeteneğin varlığına 
bağlıdır (Tiryakioğlu, 2004: 512). 

Son yıllarda, entellektüel sermaye kavramı da hem yönetim alanında araştırma yapan 
kişiler hem de yöneticiler arasında önemi giderek artan bir kavram haline gelmiştir. 
Entelektüel sermaye bir şirketin bu varlıklarını ve yarattığı işletme değerini görmesinin 
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alternatif bir yoludur. Entelektüel sermaye, bilgi yoğun işletmelerin ortaya çıkışı ile 
çalışanların ve dış paydaşların bilgiyi üretme ve kullanabilme kapasitesine göre 
şekillenmektedir. Ayrıca,  yeni bilgi teknolojileri yeni çalışma ve örgütlenme metodlarını 
mümkün kılarak yenilikçiliği hayata geçirmede gerekli zemini oluşturmaktadır (Drejer, 2002: 
4-17). 

Drucker, inovasyon yönetimi kavramını “işletmelerin iç ve dış çevredeki değişimlere 
uyum sağlayabilmek için düzensiz ve karmaşık yapının yanı sıra yönetimsel faaliyetlerini 
harekete geçirerek bir süreç içerisinde gerçekleştirme faaliyetleri” olarak tanımlamaktadır. 
İnovasyon tek başına kullanıldığı zaman, süreci ifade ederken inovasyon yönetimi kavramı 
olarak kullanıldığında inovasyonun uygulamada kontrol edilebilmesi ve yönetilmesini de 
ifade eder (Drucker, 2003: 120). 

İnovasyon yönetimi bir firmada, tüm inovasyon türlerinin (ürün, hizmet, 
organizasyonel, pazarlama) ve bilimsel, teknolojik ve idari süreçlerin tamamının 
yönetilmesini tanımlar (Elçi, 2006: 172). 

İnovasyon çalışmalarının en verimli şekilde gerçekleştirilebilmesi ve sonucunda 
işletme için faydalı bir çıktının oluşturulabilmesi için en iyi şekilde yönetilmesi önem 
kazanmaktadır. Ayrıca inovasyon yönetiminin performansının değerlendirilmesi ve geri 
bildirimlerle eksik kalan yönlerin iyileştirilmesi oldukça faydalı olacaktır. Aksi takdirde en iyi 
yönetim süreçlerinde dahi yaşanan aksaklıkların tekrar etmesi ve işletmelere zaman 
kaybettirmesi kaçınılmaz hale gelebilecektir. 

2.2. Marka ve Marka Yönetimi 

Marka ürüne kimlik kazandırma yoluyla rakiplerine göre ayırıcı üstünlük yaratma 
işlevini yerine getirerek rekabet gücünü arttırmakta ve bu sayede işletmeye soyut bir avantaj 
sağlamaktadır. İşletmeler markalarıyla ürünlerine sağlamış olduğu kimlikler sayesinde 
bölümleme yapılması zor olan pazarlarda ürüne rekabet avantajı kazandırabilmektedirler. 
Çünkü tüketiciler kendi kimliklerini ya da sahip olmayı arzu ettikleri kimlikleri yansıtan 
markalara karşı olumlu tutumlar geliştirmekte ve bu markalara karşı bağlılık düzeyleri 
artmaktadır (Tek, Özgül, 2005: 302-303).  

556 sayılı KHK’ de marka; “bir işletme mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin 
mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle 
sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle 
görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen baskı yoluyla yayınlanabilen ve 
çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Marka, müşterilerin ve tüketicilerin algıladıkları duygusal ve işlevsel getirilere 
dayanan izlenimlerinin ayrı bir yer yaratması sonucunu getiren, içselleştirilmiş bir özetidir 
(Knapp, 2000: 7). Başka bir tanımlamaya göre marka, ürettikleri ürün aracılığı ile müşterilere 
ulaştırmak istedikleri belirli bir takım özellik, yarar veya hizmetlerin sürekli sunulacağı 
konusunda işletmeler tarafından verilen bir sözdür (Campbell, 2002: 208). 

Gerçek bir marka yaratmak, yönetmek ya da geliştirmek için; marka gibi düşünmek, 
bir marka vaadi sunmak, optimum marka mesajıyla iletişim kurmak, markayı yaşamak ve 
markayı güçlendirmek gerekir. Ayrıca kurumda yer alan herkesin, markanın amacını ve özünü 
tüketicilere nasıl ulaştıracakları konusunda kişisel anlayışlarının olması gerekir (Knapp, 2000: 
125). 
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Rekabet koşullarının yoğun olduğu ve bu rekabetin kıyasıya devam ettiği pazarlarda 
firmalar varlıklarını devam ettirebilmek, rakiplerin arasından sıyrılıp farklılaşabilmek için 
yoğun arayışlar içerisindedirler. Yeni ürün sunumuyla başlayan farklılık yaratma çabaları, 
zaman içinde düşük maliyetli üretim, toplam kalite yönetimi uygulamaları sürecinden geçerek 
müşteri hizmetleri ve müşteri ilişkilerine doğru bir gelişim göstermiştir. Bu süreç sonucunda 
müşteri tatminini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar ise marka yönetiminin önemini ortaya 
çıkarmıştır (Aktuğlu, 2004: 45). 

Marka yönetimi bir süreç olup markanın oluşturulmasıyla son bulmamaktadır. 
Markanın varlığını sürdürebilmesi ve kendinden beklenilen olumlu katkıyı firmaya sağlaması 
için başarılı bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir (Aydın, 2005: 13). 

2000’li yıllardan itibaren artan değişim iş çevrelerinde yeni düzenlemeleri gerekli 
kılmış, rekabet üstünlüğü elde edilebilmesi için genel eğilim müşteri odaklı iş stratejileri 
olarak belirlenmiştir. Yoğun rekabet ve dinamik küresel pazarlar, firmaların sahip oldukları 
markaları koruma, yaşatma ve değerini arttırma çabalarının yoğunlaşmasını da etkilemiştir. 
Marka değerini arttırma amacıyla gerçekleştirilen marka yönetimi kavramı, değişen dünya 
düzeninde kendini uyarlamaya çalışmaktadır. Değişen anlayışa göre bir markanın değeri 
ancak tüketicisine sunduğu ürünlerin kalitesi kadar tüketicinin hayatındaki yeri ve önemine de 
bağlıdır (Dereli, Baykasoğlu, 2007: 140). 

Marka yönetimi özellikle, geleceği tahmin edilemeyen satış çabalarıyla, fiyat 
indirimleri üzerindeki belirgin baskıları elimine etmek, ürüne hareket kazandırmak ve satışları 
arttırmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Günümüzde marka yönetimi, bir pazardaki yoğun iletişim 
karmaşasından kurtulabilmenin anahtarı olarak görülmekte; markaya ait örgütsel ve bireysel 
farklılıkların ve faaliyetlerin hemen tanınmasını sağlamak amacına hizmet etmektedir. Marka 
yönetiminin temel faaliyet alanı, marka yaratmak ve o markanın sürekliliğini sağlamak olarak 
özetlenebilir (Karpat, 2000: 207-208). 

Firmalar, pazarda başarılı olabilmek ve yaşamlarını sürdürebilmek için her yıl marka 
imajını yerleştirmek, iletişim stratejilerinde marka kişiliğini vurgulamak, tüketicilerin marka 
tercihlerini yönlendirmek için büyük bütçeler ayırmaktadır. Bütün bu çabaların altında yatan 
en önemli faktör ise tüketici nezdinde markanın değerini güçlendirmektir. Buna bağlı olarak 
marka değeri; tüketici tarafından satın alınan, fiziksel özelliklerinin yanı sıra duygusal 
bağlantısı, şahsiyeti olan ve tatmin yaratan bir karışım, yani inşa edilen bir markadır (Borça, 
2003: 70). 

2.3. İnovasyon Yönetiminin Marka Yönetimi Üzerindeki Etkileri 

Her marka bir kişilik ile ilişkilendirilmiştir. İnovasyon bu kişiliği dinamik bir şekilde 
sürdürmekte ve yönlendirmektedir. İnovasyon ile birlikte ele alınan marka yönetimi, marka 
yaratma, marka kişiliğini oluşturma, marka konumlandırma, marka algısını sürekli geliştirme 
ve canlı tutma, marka bilinirliliğini artırmaya ve markayı korumaya ilişkin çalışmalarda 
önemli görevler üstlenecektir. Organizasyonlar markaya bağımlı müşterilerini korumak ve 
yeni müşteriler elde etmek için marka bilinirliğini ve inovasyonu dikkatli bir şekilde 
oluşturmak zorundadırlar. İnovasyon sadece marka kişiliğinin bir görünüşü değil aynı 
zamanda markaya dinamizm de kazandırmaktadır. Değişiklik yapma gibi görüşler sadece 
inovasyon, müşteri bağlılığı ve marka bileşimini desteklemektedir (Bhot, Bowender, 2001: 
26). 
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Bir markanın, değerinin altında yatan etkileri farklı pazarlama eylemlerinin sürekli ve 
kümülatif etkinlikleri olduğu görülmektedir. Özellikle, bir markanın altında yatan değerini 
onun sermayesi ya da gelir primi vasıtasıyla tanımlamanın, yüksek sermayeli markaların, 
promosyon çabalarının uzun vadeli etkinliliğini ortaya çıkaran pazar içinde sabit bir güce 
sahip olmalarıyla tanımlandığı düşünülmektedir. Dahası, inovasyon değer oluşumunun bir 
dönüm noktası olduğu için ayrıca bir markanın yeni ürün tanıtımları üzerine de 
odaklanılmaktadır. Özellikle, yeni ürün tanıtımlarının promosyon dönüş etkisinin kapsamını 
ve marka çeşitlilik sermayesinin getirilerinin farklılık gösterip göstermediğini göz önüne 
alarak, direk ve tamamlayıcı etkileri de incelenmektedir (Slotegraaf, Pauwels, 2008: 293). 

İşletmedeki çalışanların inovasyonu benimseme kapasitesinin yüksek olduğu takdirde, 
pazarlama bilgisi ve pazarlama inovasyonu arasındaki ilişki de yüksek olacaktır. İşletmenin 
benimseme kapasitesinin, işletmedeki bölümler arası koordinasyon, bilgi paylaşımı ve 
işbirliği üzerindeki etkileri açıktır. Çalışanlar arasındaki güven derecesi yüksek olursa, 
bölümler arası koordinasyon ve işbirliği, güven derecesi düşük olana göre yüksek olacaktır. 
Yine aynı şekilde çalışanlar arasındaki kültürel farklılıklar düşük olduğunda, çalışanlar 
arasındaki koordinasyon ve işbirliği, kültürel farklılıkların yüksek olduğu örgüte göre daha 
fazla olacaktır. Örgütsel öğrenme, bölümler ve çalışanlar arası bilgi transferinin yüksekliği 
sonucunda etkin hale gelecektir. Bu bilgi paylaşımının sonuç olarak örgütün yüksek 
pazarlama bilgisini ve bu bilginin de pazarlamada inovasyonu doğuracağı kesindir 
(Hanvanich, 2002: 12). 

Marka yönetiminde ilk faaliyet markanın tüketici zihninde konumlandırılmasıdır. 
Artan rekabetle birlikte, firmaların uzun süre ayakta kalabilmeleri için inovasyon yapmaları 
ve yeni ürünlerin pazardaki konumlarını sürekli güçlendirmeleri gerekmektedir (Uzun, 2004: 
59). Marka yöneticilerinin markayı oluştururken marka stratejileri hakkında kararlar vermeleri 
gerekmektedir. İşletmelerin mal ya da hizmetlerini markalarken müşteri analizi, rekabet 
analizi ve kişisel analiz yapmaları gerekmektedir. 

Sabancı Holding bünyesindeki Advansa’nın geliştirdiği Coolmax elyafı yeni bir tür 
kumaştır. Bu kumaş UV ışınlarından, lekelerden hatta bakterilerden bile koruma özelliklerine 
sahiptir. Teri dışarı atarak hızlı kurumayı da sağlayan Coolmax’ın aynı zamanda serin tutma, 
rahatlık ve yumuşaklık gibi özelliklere de sahip olduğu ifade edilmektedir 
(www.sabanci.com, 2008). Vitra’nın çocuklar için geliştirdiği “Junior Banyo” kreş ve 
anaokullarını hedef almıştır. Tasarımda tamamen çocuk ergonomisi düşünülmüştür. 

Müşteri duygularına değer vererek oluşturulabilen markalaşma süreci işletmenin 
inovasyon yapısının sürdürülebilirliğini de arttırmaktadır. İşletmelerin inovasyon kapasiteleri 
ve inovasyonel davranış biçimleri aynı zamanda pazar performansını ve markalaşma düzeyini 
de etkilemektedir. Başarılı markalar, pazarda inovasyonel yapılarıyla da dikkat 
çekmektedirler. İşletmelerin inovasyonel örgüt yapıları yüksek marka performansını ve 
markalaşma sürecini ve müşteri beklentilerini karşılayabilme özelliğini de ortaya 
çıkarmaktadır (Weerawardena v.d., 2006: 40-41). Luxel firması yıllardır halk arasında davul 
fırın olarak da adlandırılan yuvarlak tepsili fırınları üretmekteydi. Geleneksel üretim tarzı 
yuvarlak tepsili taşınabilir fırınlar olan Luxel firması, kırsal alanlarda yaşayan tüketici 
gruplarından modern yaşam düzenine geçen tüketici topluluklarına doğru çok önemli bir 
atılım, stratejik inovasyon yapmıştır. 2009 yılı itibarı ile firma “gelenekseli reddetmeden 
modernleşiyoruz” sloganı ile kare ve dikdörtgen tepsili fırınları pazara sunmuştur. Bu sunum 
ile Luxel firması, sistematik bir yaratıcılık yaklaşımı ile ürün ve hizmetleri farklılaştırmayı, 
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onlara değer katarak rekabet gücü kazandırmayı ve yapılan işi daha kârlı hale getirmeyi 
amaçlamıştır (Işık, 2010: 119). 

İnovasyonların sürdürülebilirliği için marka tabanlı olması ve marka yönetimini 
tavizsiz uygulanması büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin geliştirdikleri inovasyonları 
markalaştırabilmeleri ve marka kültürü oluşturabilmeleri inovasyon ve yaratıcılık 
yeteneklerine büyük bir ivme kazandıracaktır (Jolly, 2005: 126). 

3. MOBİLYA SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ÇALIŞMANIN 
AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEMİ 

Günümüz dünyasında ülkeler arasındaki sınırların ortadan kalkması, bilgi, iletim ve 
ulaştırma teknolojilerinde yaşanan hızlı değişimler, yeni teknolojik gelişmeler, ürün 
çeşitliliğindeki artışlar, pazara sunulan ürünlerin yaşam sürelerindeki kısalmalar, tüketicilerin 
haklarının farkında olarak giderek daha fazla talepkar olmaları, işletmelerin paydaşlarıyla 
uzun süreli ilişkiler geliştirmeleri gereği gibi nedenlerle oluşan baskılar işletmelerin 
inovasyonu ve marka yönetimini bir arada ele alıp yönetmelerini zorunlu kılmaktadır.  

İnovasyonu yönetmek zor olduğu kadar aynı zamanda karmaşıktır. Nadiren düz bir 
doğrultuda gider. Sürecin her aşamasında ortaya yanıtlanması güç sorular ve sorunlar çıkar. 
Ama bir inovasyonu gerçekten test etmenin yolu, işletmenin kendi içinde başarılı olup 
olmadığına bakmaktır. Bir inovasyonun ortaya koyacağı sonuçlar önceden kestirilemeyebilir 
(Barker, 2001: 89). İnovasyon yapmayı büyük bir dikkatle yönetme gereği, en başta onun 
öngörülemez olmasından kaynaklanır. İnovasyon yapmak önemli bir iştir. Her çalışma gibi 
onun da örgütlenmesi ve ihtiyaç duyduğu özel yönetim anlayışının tüm unsurlarıyla 
uygulanmasını gereklidir  (Barker, 2001: 90). 

Bu araştırma ile işletmelerde kullanılan inovasyon ve inovasyon yönetiminin, marka 
yönetimi üzerindeki etkilerinin neler olabileceğinin saptanması amaçlanmıştır. Bununla 
beraber, bu araştırma ile mobilya sektöründeki markalaşmış işletmelerin marka yönetim 
sürecinde inovasyon ve inovasyon yönetiminden ne kadar etkilendikleri incelenmekte ve 
aralarındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmaktadır.  

TÜİK 2002 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı sonuçlarına göre sektörde faaliyet 
gösteren resmi kayıtlı işletme sayısı 29.346 olup istihdam edilen kişi sayısı ise 92.567’dir. 
Sektörde sigortasız çalışan eleman sayısı hesaba katıldığında gerçek istihdamın bunun çok 
üzerinde olduğu söylenebilir. Ürünlerin perakende satışının da yapıldığı işletme sayısı 32.382 
olup bu alanda istihdam edilen kişi sayısı 67.319’dur. İmalat ve perakende satışta çalışanların 
sayısı birlikte değerlendirdiğinde doğrudan istihdam edilen eleman 159.886’dır. Ancak 2006 
yılı MOSDER verilerine göre sadece 14 firmanın istihdam sayısı 16.214’tür. Buna göre, 
Türkiye genelinde mevcut istihdamın çok daha yukarılarda olması beklenir. Mobilya üretim 
sektöründe önemli kuruluşların istihdam sayıları, yerleşim yerleri ve kuruluş yılları Tablo 
1’de verilmiştir (DPT, 2007: 125). 
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Tablo 1: Mobilya Üretim Sektöründe Önemli Kuruluşların İstihdam Sayıları, Yerleşim 
Yerleri ve Kuruluş Yılları 

Sıra 

No 

 

Kuruluş Adı Yer 

 

Yabancı 

Sermaye 

Payı(%) 

İşçi 

Sayısı 

 

Kuruluş 

Tarihi 

1 İstikbal Kayseri - 4000 1992 

2 Bellona Kayseri - 4000 1995 

3 Yataş Kayseri 50 1350 1987 

4 Tepe Mobilya Ankara - 1224 1993 

5 Kilim Kayseri - 1200 1977 

6 İpek Mobilya Kayseri - 753 1991 

7 Doğtaş 
Mobilya 

Çanakkale - 600 1987 

8 Kelebek Düzce - 550 1935 

9 Alfemo İzmir - 550 1989 

10 İdaş İstanbul - 500 1960 

11 Konfor İzmir - 475 2003 

12 Çilek Bursa - 474 1995 

13 Koleksiyon Tekirdağ - 318 1971 

14 Seray Ankara - 300 1950 

Toplam İşçi Sayısı: 16.294 

Kaynak: Sektör Temsilcileri ve MOSDER, 2006 Not:* 300 ve üzeri işçi çalıştıran kuruluşlar dikkate alınmıştır. 

İnovasyon yönetiminin, marka yönetimi üzerindeki etkilerini incelemek amacı ile 
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneğine kayıtlı olan markalaşmış mobilya firmalarına 
yönelik anket çalışması gerçekleştirilmiştir. MOSDER’e kayıtlı 29 işletmenin 20’si 
anketimizi cevaplamış, cevaplamayan 9 işletmeden 5’i borsaya açık işletmeler oldukları için 
cevaplayamayacaklarını belirtirken, 4 işletme neden belirtmemiştir Anketteki soru türleri 
olarak, çoktan seçmeli, iki şıklı ve 5’li likert ölçeği tercih edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 
istatistiksel açıdan analiz edilmiştir. Analiz sırasında SPSS paket programı kullanılmıştır. 
Analiz teknikleri olarak frekans tablolarından faydalanılmıştır. Spearman sıra korelasyon 
katsayıları yardımıyla korelasyon analizi yapılmıştır. 
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3.1.Çalışmanın Bulguları ve Değerlendirilmesi  

Tablo 2’deki sonuçlara göre inovasyon kavramını işletmelerin %5’i “çevreye uyum 
sürecini kolaylaştırabilmek için örgüt yapısı veya süreçlerinde yapılan değişimlerdir”, %10’u 
“yeni teknolojiyi kullanabilmektir”, %85’i “yaratıcılığın ön plana çıkarılarak yeni hizmet 
tasarımları ve iş süreçleri oluşturulmasıdır” şeklinde tanımlamışlardır. 

Tablo 2: İnovasyon Kavramı Tanımlamasına Ait Betimsel İstatistikler 

 Frekans Yüzde 

Çevreye uyum sürecini kolaylaştırabilmek için 
örgüt yapısı veya süreçlerinde yapılan 
değişimlerdir 

1 5 

Yeni teknolojiyi kullanabilmektir 2 10 

Yaratıcılığın ön plana çıkarılarak yeni hizmet 
tasarımları ve is süreçleri oluşturulmasıdır 

17 85 

Toplam 20 100 

Ankete katılan işletmelerin işletmelerine uygun olan tanımlamasına ait betimsel 
istatistikleri Tablo 3’de verilmiştir. İşletmelerin %10’u işletmesini “bulunduğumuz pazarda 
mevcut olan inovasyonları kendi işletmemize uyarlayabiliriz”, %30’u “bulunduğumuz 
pazarda başarılı olan inovasyonları aynı şekilde uygulayabiliriz”, %60’ı “yeni tasarımlarla 
pazarda markalaşmış bir işletmeyiz” şeklinde tanımlamışlardır. 

Tablo 3: İşletmelere Uygun Tanımlamalara İlişkin İstatistikler 

 Frekans Yüzde 

Bulunduğumuz pazarda mevcut olan 
inovasyonların tasarımlarını kendi işletmemize 
uyarlayabiliriz 

2 10 

Bulunduğumuz pazarda başarılı olan 
inovasyonları aynı şekilde uygulayabiliriz 

6 30 

Yeni tasarımlarla pazarda markalaşmış bir 
işletmeyiz 

12 60 

Toplam 20 100 

Ankete katılan işletmelerin inovasyon faaliyetlerinin değişik alanlara etkisine ait 
betimsel istatistikleri Tablo 4’te verilmiş olup, tabloya ilişkin güvenilirlik düzeyi 0.752 olarak 
elde edilmiştir.  

Güvenirliği değerlendirebilmek için Alfa Yöntemi(Cronbach Alfa Katsayısı) 
kullanılacaktır. Bu yöntem Likert ölçekli sorularda kullanılır. Likert ölçeğinde bir konuyu 
ölçen k sayıda ifade bulunmaktadır. Alfa(b ) katsayısı 0-1 arasında pozitif bir değerdir. 
ifadeler arasındaki korelasyon ne kadar yüksek çıkarsa, alfa katsayısının da yüksek çıkma 
olasılığı da artacaktır ( Nakip, 2006: 147-148). 
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Alfa katsayısının bulunabileceği aralıklar ve buna bağlı olarak da ölçeğin güvenirlik 
durumu aşağıda verilmiştir: 

0,00 _ a < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir, 

0,40 _ a < 0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir, 

0,60 _ a < 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir, 

0,80 _ a < 1 ,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 

Tablo 4: İşletmedeki İnovasyon Faaliyetlerinin Değişik Alanlara Etkisine İlişkin Betimsel 
İstatistikler 
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Ürün - marka odaklı etkiler:                

1.Ürün çeşidini arttırdı. 
n 0 0 0 7 3 10 

% 0 0 0 70 30 100 

2.Yurt içinde yeni pazar yarattı ya da 
pazar payını arttırdı. 

n 0 0 0 7 3 10 

% 0 0 0 70 30 100 

3.Yurt dışında yeni pazar yarattı. 
n 1 5 1 0 3 10 

% 10 50 10 0 30 100 

4.Mal veya hizmet kalitesini arttırdı. 
n 0 0 0 0 10 10 

% 0 0 0 0 100 100 

Pazar - müşteri odaklı etkiler:        

5.Hizmet sunma ve üretim esnekliğini 
arttırdı. 

n 0 0 3 7 0 10 

% 0 0 30 70 0 100 

6.Hizmet sunma ve üretim kapasitesini 
arttırdı. 

n 0 0 3 7 0 10 

% 0 0 30 70 0 100 

7.İşgücü maliyetini azalttı. 
n 0 10 0 0 0 10 

% 0 100 0 0 0 100 

8.Enerji ve hammadde tüketimini azalttı. 
n 5 5 0 0 0 10 

% 50 50 0 0 0 100 

9.Marka yönetimi çalışmalarının n 0 0 3 6 1 10 
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etkinliğini artırdı 
% 0 0 30 60 10 100 

10. Marka sürekliliğini sağladı 
n 0 0 0 10 0 10 

% 0 0 0 100 0 100 

11.Marka bilinirliliğini artırdı 
n 0 0 0 7 3 10 

% 0 0 0 70 30 100 

Diğer etkiler:         

12.Çevresel atıklar azaldı ya da sağlık ve 
güvenlik konusunda iyileşme sağlandı. 

n 5 4 1 0 0 10 

% 50 40 10 0 0 100 

13.Standart ve mevzuatların gereklerine 
uyuldu. 

n 2 6 2 0 0 10 

% 20 60 20 0 0 100 

 

İşletmenin inovasyon yönetimi ve inovasyon kültürü yaratma konularına ait betimsel 
istatistikleri Tablo 5’de verilmiş olup bu tabloda yer alan sorula ilişkin güvenilirlik düzeyi 
0.784 olarak bulunmuştur.  

Tablo 5: İşletmenin İnovasyon Yönetimi ve İnovasyon Kültürü Yaratma Konularına İlişkin 
Betimsel İstatistikler 
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İşletmemizde kısa, orta ve uzun 
vadeli planlar belirlenmektedir 

n 0 0 0 6 14 20 

% 0 0 0 30 70 100 

Yöneticiler, liderlik anlayışıyla 
hareket etmektedir. 

n 0 0 0 17 3 20 

% 0 0 0 85 15 100 

Çalışanların, yaratıcılıklarını 
gösterebilecekleri imkanlar 
verilmektedir.  

n 0 0 10 1 9 20 

% 0 0 50 5 45 100 

Çalışanlar takım çalışmasına 
özendirilmektedir.  

n 0 0 0 11 9 20 

% 0 0 0 55 45 100 

Çalışanlar kendilerini takımın bir n 0 0 14 6 0 20 
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parçası olarak görürler. 
% 0 0 70 30 0 100 

Çalışanlara, yönetim tarafından 
hak ettikleri değer verilmektedir. 

n 0 0 16 4 0 20 

% 0 0 80 20 0 100 

Çalışanların fikirleri yönetim 
tarafından dikkate alınarak 
dinlenmektedir. 

n 0 0 0 11 9 20 

% 0 0 0 55 45 100 

Çalışanların sorunlarını daha kısa 
sürede çözebilmek amacıyla 
kalite çemberleri, proje grupları 
gibi takımlar bulunmaktadır 

n 6 2 1 11 0 20 

% 30 10 5 55 0 100 

İşletmemizin çevredeki 
değişimlere adaptasyonu için 
çalışmalar yapılmaktadır. 

n 0 8 10 2 0 20 

% 0 40 50 10 0 100 

Çalışanların bireysel gelişimlerine 
imkan sağlanmaktadır. 

n 0 0 19 1 0 20 

% 0 0 95 5 0 100 

İş tanımları ve iş gerekleri üst 
yönetim tarafından açık ve net 
olarak belirlenmektedir. 

n 0 0 8 12 0 20 

% 0 0 40 60 0 100 

İşletmemizde çalışma süreçleri ile 
ilgili çalışanların görüşleri 
alınmaktadır. 

n 0 0 20 0 0 20 

% 0 0 100 0 0 100 

Çalışanlar çalışma süreçleri 
içerisinde risk almaktan 
kaçınmazlar. 

n 0 10 10 0 0 20 

% 0 50 50 0 0 100 

Çalışanların performansları 
değerlendirilerek dikkate 
alınmaktadır. 

n 0 11 9 0 0 20 

% 0 55 45 0 0 100 

İşletmemizin genel amaçları 
çalışanlar tarafından 
bilinmektedir. 

n 0 7 3 10 0 20 

% 0 35 15 50 0 100 

 

Ankete katılan işletmelerin marka yönetimi konusundaki çalışmalarına ait betimsel 
istatistikleri Tablo 6’da yer almakta olup bu tabloya ilişkin güvenilirlik düzeyi 0.899 olarak 
belirlenmiştir. 
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Tablo 6: İşletmenin Marka Yönetimi Konusundaki Çalışmalarına İlişkin Betimsel İstatistikler 
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Marka yönetimi ile ilgilenen bir 
ekibimiz vardır. 

n 0 5 1 10 4 20 

% 0 25 5 50 20 100 

Marka yönetimi kararları düzenli 
olarak gözden geçirilmektedir. 

n 0 0 0 10 10 20 

% 0 0 0 50 50 100 

Marka yönetimi çalışmalarına üst 
yönetimi destek vermektedir. 

n 0 0 0 9 11 20 

% 0 0 0 45 55 100 

Marka yönetimi çalışmaları işletmenin 
diğer bölümleriyle etkileşimli olarak 
yürütülmektedir. 

n 0 0 0 19 1 20 

% 0 0 0 95 5 100 

Markamızı sürekli yenilikler yoluyla 
canlı tutmaya çalışırız. 

n 0 0 0 11 9 20 

% 0 0 0 55 45 100 

Marka yönetimi işletmemizde stratejik 
kararlar arasında 
değerlendirilmektedir. 

n 0 0 0 12 8 20 

% 0 0 0 60 40 100 

Rakip markaların faaliyetleri sürekli 
izlenmektedir. 

n 0 0 0 0 20 20 

% 0 0 0 0 100 100 

Markamızla ilgili pazar analizleri 
sürekli yapılmaktadır. 

n 0 0 0 11 9 20 

% 0 0 0 55 45 100 

Marka yönetimi çalışmalarının 
tamamı işletmemiz içinde 
yürütülmektedir. 

n 0 0 0 11 9 20 

% 0 0 0 55 45 100 

Marka yönetimi çalışmalarımızla ilgili 
işletme dışından destek almaktayız. 

n 0 1 10 9 0 20 

% 0 5 50 45 0 100 

Ar-Ge faaliyetlerinin markamıza olası 
etkileri sürekli takip edilmektedir. 

n 0 0 0 11 9 20 

% 0 0 0 55 45 100 

Markamızı lider konuma taşıyacak n 0 0 0 11 9 20 
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yenilikler için sürekli çaba 
harcanmaktadır. % 0 0 0 55 45 100 

Marka yönetimi ile ilgili sürekli 
eğitim faaliyetleri planlaması 
yapılmaktadır. 

n 0 0 0 12 8 20 

% 0 0 0 60 40 100 

Markamızın gelecek yıllardaki konum 
belirleme çalışmaları yapılmaktadır. 

n 0 0 0 11 9 20 

% 0 0 0 55 45 100 

İşletmemizdeki yenilik yönetimi 
çalışmaları markamızın özelliklerini 
vurgulamada gerekli fırsatları 
sunmaktadır. 

n 0 0 0 11 9 20 

% 0 0 0 55 45 100 

Yenilik yönetimi çalışmaları marka 
yönetimi faaliyetleri için uygun ortamı 
yaratmaya katkıda bulunmaktadır. 

n 0 0 0 20 0 20 

% 0 0 0 100 0 100 

 

Tablo 7’de işletmedeki stratejik yönetim uygulamalarının çeşitli ifadeleri göz önünde 
bulundurarak işletmenin marka yönetimi konusundaki çalışmalarının belirlenen faaliyetlere 
göre değerlendirilmesine ile ilgili sorular arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla Spearman 
korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Bu sorulara verilen cevaplardan aralarındaki ilişki 
istatistiksel olarak anlamlı ve korelasyon katsayısı yüksek olanlar tabloda belirtilmiştir: 

Tablo 7: Stratejik Yönetim Uygulamaları ile Marka Yönetimi Korelasyon Katsayıları 

 SY1 SY2 SY3 SY4 SY6 SY7 SY8 SY10 SY11 

MY1 -0.11 -0.14 0.70** 0.20 -0.42 -0.42 -0.58** 0.81** -0.42 

MY2 0.58** 0.73** 0.00 0.22 0.25 0.25 0.60** -0.52* 0.25 

MY3 0.64** 0.81** -0.07 0.20 0.30 0.30 0.70** -0.66** 0.30 

MY4 0.13 0.17 0.35 -0.06 0.11 0.11 0.23 0.17 0.11 

MY5 0.52* 0.66** -0.15 0.25 0.45* 0.45* 0.70** -0.60** 0.45* 

MY6 0.47* 0.60** -0.31 0.04 0.41 0.41 0.82** -0.68** 0.41 

MY8 0.52* 0.66** -0.37 0.01 0.45* 0.45* 0.90** -0.81** 0.45* 

MY9 0.52* 0.66** -0.37 0.01 0.45* 0.45* 0.90** -0.81** 0.45* 

MY10 0.45* 0.57** -0.43 0.02 0.53* 0.53* 0.89** -0.79** 0.53* 

MY11 0.52* 0.66** -0.37 0.01 0.45* 0.45* 0.90** -0.81** 0.45* 

MY12 0.52* 0.66** -0.37 0.01 0.45* 0.45* 0.90** -0.81** 0.45* 
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MY13 0.47* 0.60** -0.31 0.04 0.41 0.41 0.82** -0.68** 0.41 

MY14 0.52* 0.66** -0.37 0.01 0.45* 0.45* 0.90** -0.81** 0.45* 

MY15 0.52* 0.66** -0.37 0.01 0.45* 0.45* 0.90** -0.81** 0.45* 

               * p<0.05  **p<0.01 

Tablo 7’de yer alan sonuçlar incelendiğinde “Marka yönetimi ile ilgilenen bir ekibimiz 
vardır” (MY1) ile “Stratejik yönetim örgüt içi iletişimi güçlendirerek katılımı artırmaktadır” 
(SY1) soruları arasında korelasyon katsayısı 0.81 bulunmuş ve bu ilişki istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur (p<0.01). Stratejik yönetimin örgüt içi iletişimi güçlendirerek katılımı 
artırması, marka yönetimi ile ilgilenen bir ekibin varlığı ile ilgilidir. 

“Marka yönetimi kararları düzenli olarak gözden geçirilmektedir.” (MY2) ile 
“İşletmemizde çevre analizi (SWOT analizi) düzenli olarak yapılmaktadır.” (SY2) soruları 
arasında korelasyon katsayısı 0.73 bulunmuş ve bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (p<0.01). İşletmede çevre analizinin (SWOT analizi) düzenli olarak yapılması, 
marka yönetimi kararlarının düzenli olarak gözden geçirilmesi ile ilgilidir. 

“Marka yönetimi çalışmalarına üst yönetimi destek vermektedir.” (MY3) ile 
“İşletmemizde çevre analizi (SWOT analizi) düzenli olarak yapılmaktadır.” (SY2) soruları 
arasında korelasyon katsayısı 0.81 bulunmuş ve bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (p<0.01). İşletmede çevre analizinin (SWOT analizi) düzenli olarak yapılması, 
marka yönetimi çalışmalarına üst yönetimin destek vermesi ile ilgilidir. 

“Marka yönetimi çalışmaları işletmenin diğer bölümleriyle etkileşimli olarak 
yürütülmektedir.” (MY4) ile “İşletmemizin çalışanlar tarafından paylaşılan ve benimsenen bir 
misyonu ve vizyonu vardır.” (SY3) soruları arasında korelasyon katsayısı 0.35 bulunmuş ve 
bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.01). İşletmede çalışanlar tarafından 
paylaşılan ve benimsenen bir misyon ve vizyonun olması, marka yönetimi çalışmalarının 
işletmenin diğer bölümleriyle etkileşimli olarak yürütülmesi ile ilgili olduğunu 
göstermektedir. 

“Markamızı sürekli inovasyonlar yoluyla canlı tutmaya çalışırız.” (MY5) ile “Stratejik 
yönetim, büyüme, küçülme, birleşme, yatırım, outsourcing vb. kararlarda etkin rol 
oynamaktadır.” (SY8) soruları arasında korelasyon katsayısı 0.70 bulunmuş ve bu ilişki 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.01). Stratejik yönetimin, büyüme, küçülme, 
birleşme, yatırım, outsourcing vb. kararlarda etkin rol alması, markanın sürekli olarak 
inovasyonlar yoluyla canlı tutulması gerekliliğini vurgulamaktadır. 

“Marka yönetimi işletmemizde stratejik kararlar arasında değerlendirilmektedir.” 
(MY6) ile “Stratejik yönetim, büyüme, küçülme, birleşme, yatırım, outsourcing vb. kararlarda 
etkin rol oynamaktadır.” (SY8) soruları arasında korelasyon katsayısı 0.82 bulunmuş ve bu 
ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.01). Stratejik yönetimin, büyüme, 
küçülme, birleşme, yatırım, outsourcing vb. kararlarda etkin rol alması, marka yönetiminin 
işletmede stratejik kararlar arasında değerlendirilmesi gereğini ortaya koymaktadır. 

Bu değerlendirmelerle birlikte “Markamızla ilgili pazar analizleri sürekli 
yapılmaktadır.” (MY8) ile “Stratejik yönetim, büyüme, küçülme, birleşme, yatırım, 
outsourcing vb. kararlarda etkin rol oynamaktadır.” (SY8) soruları arasında korelasyon 
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katsayısı 0.90 (p<0.01), “Marka yönetimi çalışmalarının tamamı işletmemiz içinde 
yürütülmektedir.” (MY9) ile “Stratejik yönetim, büyüme, küçülme, birleşme, yatırım, 
outsourcing vb. kararlarda etkin rol oynamaktadır.” (SY8) soruları arasında korelasyon 
katsayısı 0.90(p<0.01), “Marka yönetimi çalışmalarımızla ilgili işletme dışından destek 
almaktayız.” (MY10) ile “Stratejik yönetim, büyüme, küçülme, birleşme, yatırım, outsourcing 
vb. kararlarda etkin rol oynamaktadır.” (SY8) soruları arasında korelasyon katsayısı 0.89 
(p<0.01), “Ar-Ge faaliyetlerinin markamıza olası etkileri sürekli takip edilmektedir.” (MY11) 
ile “Stratejik yönetim, büyüme, küçülme, birleşme, yatırım, outsourcing vb. kararlarda etkin 
rol oynamaktadır.” (SY8) soruları arasında korelasyon katsayısı 0.90 (p<0.01), “Markamızı 
lider konuma taşıyacak inovasyonlar için sürekli çaba harcanmaktadır.” (MY12) ile “Stratejik 
yönetim, büyüme, küçülme, birleşme, yatırım, outsourcing vb. kararlarda etkin rol 
oynamaktadır.” (SY8) soruları arasında korelasyon katsayısı 0.90 (p<0.01), “Markamızı lider 
konuma taşıyacak yenilikler için sürekli çaba harcanmaktadır.” ile “Stratejik yönetim, 
büyüme, küçülme, birleşme, yatırım, outsourcing vb. kararlarda etkin rol oynamaktadır.” 
arasında pozitif yönlü ve kuvvetli  bir ilişki olduğu bulunmuştur.  

“Marka yönetimi ile ilgili sürekli eğitim faaliyetleri planlaması yapılmaktadır.” 
(MY13) ile “Stratejik yönetim, büyüme, küçülme, birleşme, yatırım, outsourcing vb. 
kararlarda etkin rol oynamaktadır.” (SY8) soruları arasında korelasyon katsayısı 0.82 
(p<0.01). “Markamızın gelecek yıllardaki konum belirleme çalışmaları yapılmaktadır.” 
(MY14) ile “Stratejik yönetim, büyüme, küçülme, birleşme, yatırım, outsourcing vb. 
kararlarda etkin rol oynamaktadır.” (SY8) soruları arasında korelasyon katsayısı 0.90 
(p<0.01), “İşletmemizdeki inovasyon yönetimi çalışmaları markamızın özelliklerini 
vurgulamada gerekli fırsatları sunmaktadır.” (MY15) ile “Stratejik yönetim, büyüme, 
küçülme, birleşme, yatırım, outsourcing vb. kararlarda etkin rol oynamaktadır.” (SY8) 
soruları arasında korelasyon katsayısı 0.90 (p<0.01)  olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre 
stratejik yönetimin, büyüme, küçülme, birleşme, yatırım, outsourcing vb. kararlarda etkin rol 
alması, işletmedeki inovasyon yönetimi çalışmalarının markanın özelliklerini vurgulamada 
gerekli fırsatları sunması ile ilgili olduğunu ortaya koymaktadır. 

4. Sonuç 

Küresel krizlerin ardından uluslar arası rekabetin koşulları da değişmektedir. Özellikle 
gelişmekte olan ülkelerin bu zorlu rekabet ortamında ayakta kalabilmesi, inovasyon ve 
teknolojik gelişmelere bağlıdır. İşletmelerin bu olumsuz dinamiklerden daha fazla oranda 
soyutlanabilmesi; değişen ve gelişen pazarları erken tespit eden, gelişen ihtiyaçlara hızla 
uyum ve tepki sağlayan, özellikleri ve tasarımı ile aranan ve farklılaşabilen ürün ve hizmetler 
tasarlayabilen bir yetkinliğe sahip olmalarına sıkı sıkıya bağlıdır. İnovasyonun ürün ve 
hizmetlere yansıması daha yüksek katma değer ve pazar imajı doğurmaktadır.  

İnovasyon çalışmalarını gerçekleştirme kararlılığında olan işletmeler yeni ürün ve 
süreçlerin sağlayacağı olanakları ve taşıyacağı riskleri iyice değerlendirmeli ve bu faaliyetleri 
etkin bir şekilde başaracak bir örgüt yapısı kurmalıdırlar.  İnovasyon ile birlikte ele alınan 
marka yönetimi, marka yaratma, marka kişiliğini oluşturma, marka konumlandırma, marka 
algısını sürekli geliştirme ve canlı tutma, marka bilinirliliğini artırma ve marka koruma 
çalışmalarında önemli görevler üstlenecektir. Endüstri ve ülke düzeyindeki etkilerden 
uluslararası rekabet edebilirlikteki değişikliklere ve etkilere kadar, işletmeler inovasyon 
yönetiminin marka yönetimi üzerinde yarattığı bu olumlu etkileri iyi değerlendirmelidirler.  
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Türk sanayisinin inovasyonun tüm alanlarında kendisini geliştirmesi, markalaşmaya 
daha önem vermesi, özellikle şirket içi girişimcilik ve yaratıcılık süreçlerine önem verilmesi 
artık bir hedef değil açık bir ihtiyaç olarak düşünülmelidir. Bu çalışma ile işletmelerde 
kullanılan inovasyon yönetiminin marka yönetimi üzerindeki etkilerinin neler olabileceği 
MOSDER’e kayıtlı firmalara yönelik araştırma ile incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen 
bulgularla firmaların marka yönetim sürecinde inovasyon yönetiminden yararlandıkları, 
stratejik yönetim bakış açısıyla bu ilişkileri oluşturmaya başladıkları, işletmenin diğer 
bölümleriyle etkileşimli ve işbirliğine dayalı ilişkileri geliştirdikleri, örgüt kültürü ve liderlik 
gibi unsurları değerlendirdikleri, pazarlama araştırmalarıyla inovasyon ve marka yönetimi 
arasındaki ilişkileri canlı tutmaya çalıştıkları, ürün ve hizmet süreçleri yönetimiyle marka 
hedeflerini birleştirme yönünde çaba sarf ettikleri belirlenmiştir. 
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‘AHİT TEOLOJİSİ’ NİN DÖRT İNCİL, PAVLUS’UN MEKTUPLARI VE 
KATOLİK KİLİSE ÜZERİNE YANSIMASI  

 
Doç. Dr. Kenan HAS∗∗∗∗ 

Öz 

Yahudi ve Hıristiyanlık arasındaki ilişki hem tarihi açıdan hem de teolojik 
açıdan karmaşık olarak tanımlanabilir. Bu nedenle bu makalede sadece Eski ve 
Yeni Ahit’te geçen ‘Ahit’ kavramını ele alınacaktır. Bilindiği gibi gerek Yahudiler 
ve gerekse de Hıristiyanlar ‘Ahit’ bağlamında kendilerini  ‘Tanrının Seçkin 
İnsanları’ olarak tanımlamaktadır. Ancak birbirlerini ortak noktada buluşturan bu 
bağ, aynı zamanda birini diğerine göre tanımlamaktadır. Bu bağlamda Hıristiyanlık 
dünyasında özellikle son dönemlerde yapılan açıklamalar oldukça önem 
taşımaktadır.  Mesela: Papa II. John Paul, Sonlandırılmamış Ahit” terimini 
kullanarak her iki din arasındaki ilişkinin yeniden tanımlanması sürecine oldukça 
önemli bir ivme kazandırmıştır. Dolayısıyla söz konusu kavram ekseninde Yahudi 
ve Hıristiyanların farklı din müntesipleri olmasına/algılanmasına rağmen kendi 
bireysel kimliklerinin gerçekliği ve aynı zamanda geleceği adına diğerine bağımlı 
oldukları ifade edilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Ahit, Eski-Yeni Ahit, Yahudilik, Hıristiyanlık, Dinler 
Arası Diyalog, Vatican 

THE REFLECTİON OF COVENANT THEOLOGY ON THE FOUR 
GOSPELS, THE LETTERS OF PAUL AND THE CATHOLIC CHURCH 

TODAY 

Abstract 

The relationship of Judaism and Christianity is can be defined as complex 
both historically and theologically. In this case this article focuses on only the 
concept of ‘Covenant’in the Old and New Testament. Both Jews and Christians see 
themselves as God’s choosen people in the context of ‘Covenant’. But what links 
them also divides them. In this sense some declarations are considerable during the 
last period of Christian tradition. For instance, Pope John Paul II has used the term 
of the ‘Unabrogated Covenant’ and made it the foundation of the redefinition of 
the relationship between the both religion. As a result in the context of that concept 
it can be defined that Jews and Christians are different but dependent upon one 
another for he sake of their invidual idendity.  

Key Words: Covenant, Old-New Testament, Judaism, Christianity, 
Interreligious Dialogue, Vatikan 
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Giriş 

Yahudiler ve Hıristiyanlar kendilerini ahit bağlamında tanrı tarafından antlaşma yapılmış 
din müntesipleri olarak görürler. Fakat onları bağlayan bu ortak payda aynı zamanda birini 
diğerinden ayırıcı bir özelliğe de sahiptir. Dolayısıyla geçmişte genellikle tartışmaların öznesi 
olan ‘Ahit’ kavramı günümüzde de Yahudi-Hıristiyan diyalogunda önemli bir yere sahiptir. 
Bu nedenle bu makalede Ahit kavramının Yahudilik teolojisinden Hıristiyan teolojisine 
yansıması ve buradan hareketle söz konusu iki din arasındaki diyalojik imkân üzerinde 
duracağız.  

1. Eski Ahit’teki Ahit Teolojisi.  

İbranice ‘Berith’ kelimesinin karşılığı olarak kullandığımız Ahit/Covenant kelimesi 
Tevrat’taki kullanımıyla denk/eşit olan iki şey arasındaki iki taraflı/karşılıklı bir sözleşme 
değil, aksine tek taraflı taahhüt ve şart koşma anlamındadır. Bir diğer ifadeyle tek taraflı 
yükümlülük ve buna karşılık tanrının garantisi ve teminatı söz konusudur.  Bu itibarla Yahudi 
ve Hıristiyan teolojisinde ‘tanrı’ adeta kendiliğinden bir zorunluluğa girmekte, diğer yandan 
da muhatap olarak kabul ettiği toplum üzerine yükümlülükler koymaktadır. Kitab-ı 
Mukaddes’te tek bir ahit teolojisi değil farklı ahit teolojileri bulmaktayız. En önemlisi de 
gelecek olaylara ilişkin kehanetleri ihtiva eden ahit teolojileridir. Deuteronomik1 yazılarla 
bağlantılı olarak, referans sık sık hem koruma hem devamlılığın her ikisi için kullukla ilgili 
ahitleşme yapan kulluk boyutunu yapılandırır. Ancak Kitabı Mukaddes’teki kullanımda 
kulluk sözleşmesinin gerek yapısı ve gerekse içeriği değiştirilmiştir.2 

Ahit ilişkisi Tanah’ta “Aranızda yürüyeceğim ve sizin Allah’ınız olacağım ve siz benim 
kavmim olacaksınız”3 ve “Ancak onlara (atalarınıza) şunu emredip dedim: Sözümü dinleyin 
ve Ben size Allah olurum ve siz de bana kavim olursunuz ve size emrettiğim her yolda 
yürüyün ki size iyilik olsun”4 gibi ifadelerle belirtilmektedir. 

Eski Ahit içerisinde içerik olarak yinelenen yeni ahitleri görmekteyiz. Nuh peygamberle 
yapılan ahit; yaratılış düzeninin devamlılığının garantilenmesi5 olarak anlaşılabilir. İbrahim 
peygamberle yapılan ahit, vaat edilen toprakları taahhüt etmekte ve çok sayıda gelecek nesli 
içine almaktadır.6 Aynı şekilde İsrailoğullarıyla Sina dağında yapılan ahit ve onların ‘On 
Emir’e yönelik yükümlülükleri, taahhütleri7 de aynı kavramsal alan içerisinde yer alır. Ahit’e 
ilişkin daha sonraki referanslar Davut’la yapılmış ve kendisinin tahtının sonsuza kadar var 
olacağı vaadi verilmiştir.8 Ayrıca son olarak Babil sürgününden sonra ahidin yenilenmesi ve 
peygamberler aracılığıyla süregelen ahit9 söz konusu kutsal metinlerde yer almaktadır. 
Yeremya’daki ifadeler bu konuda özel öneme sahiptir.10 Çünkü burada ‘Yeni Ahit’ açık bir 
şekilde bahsedilmiştir. Tabi ki burada tartışma konusu olabilecek husus, tarihsel açıdan bunun 

                                                 
1 Eski Ahit’in Tesniye, Yeşu, Hâkimler, Ruth, I. Samuel, II. Samuel, I.Krallar, II. Krallar bölümlerine verilen ad. 
2 Walter Casper, ‘The Meaning of Covenant in Judaism’, Christianity And Jewish-Christian Relations, Centre 

For The Study of Jewish-Christian Relations, Cambridge, 2004, s. 10 
3 Levililer, 26/12 
4 Yeremya, 7/23 
5 Tekvin, 9/8–17     
6 Tekvin, 17 
7 Çıkış, 19, Tesniye, 5 
8 Yeşu, 24,  Samuel, 7/10–17   
9 Ezekiel, 16/60, 37/26 
10 Yeremya, 31/31–34  
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yeni bir ahit ya da Sina Ahit’inin yenilenmesi olup olmadığı hususudur. Bu ahitler, bir 
diğeriyle bağlantısız değildir. Her bir yeni ahit, bir öncesine referans içermekte ve uygun 
terimlerle bunu yeniden belirtmektedir. 

Tanah’ta yer alan bilgilere göre, Ahit, Tanrı tarafından her seferinde teyit 
edilmiş/vurgulanmış ve bir kez daha yenilenmiştir. Tanrı, ahdini insanların sadakatsizliğine 
rağmen sürekli yinelemekte ve geçerliliğini korumaktadır. Bu itibarla İsrailoğulları tekrar 
tekrar tövbe ve dönüşüme çağrılmıştır.11 Hıristiyanlıkta Yeni Ahit, kendisini tanrının ahidinin 
son ve tam yorumu olarak görülür. Bu Yeni Ahit’te yinelenen bir motifi ön plana getirir ki o 
da; İsrailoğullarının sürekli olarak yaptığı yanlışlığın eleştirisidir.12 Dolayısıyla Yeni Ahit, 
Hıristiyanlık teolojisi açısından, sonuncu ve tanrının kulları ve herkes ile mühürlemiş olduğu 
kulluğun yeniden tanımlayıcı bir yorumlaması olarak görülür.  

2.Yeni Ahit’teki Ahit Teolojisi 

Yeni Ahit’teki ‘Diatheke’ kelimesi Eski Ahit’teki ‘Berit’ kelimesinden daha az sıklıkla 
yer alır ve Evharistiya’da anlatıldığı gibi temel bağlam içerisindedir.13 Matta ve Markos’ta 
ahidin sembolik kanından bahsedilmektedir.14 Bu nedenle Evharistiya, Sina’da akıtılan ahit 
kanının15 Hıristiyan geleneği duyumu içerisinde yorumlanmaktadır. Arkaik geleneğe göre 
kan, bir toplumsal bağlantıya sebep olur. Dolayısıyla Hıristiyan inancında da İsa’nın son 
akşam yemeğinden sonra, ‘bu kâse sizin için, dökülen benim kanımla olan Yeni Ahit’tir’ 
ifadesinde16 kan sembolizmini kullanılmış ve bu şekilde aynı zamanda Yeni Ahit’in vaadi 
alınmıştır.17 

Bu itibarla Evharistiya’ya ilişkin ifadeler bir yanda kulluk teolojisi ve bir yanda Eski 
Ahit’le devamlılık içerisindeyken diğer yandan da Hıristiyanlık odağıyla birlikte Yahudilikle 
olan en önemli çatışma noktasına vurgu yapmaktadır. Bu zamanın Yahudi din adamlarının 
İsa’nın mesajlarını reddetme ve onu kınamaları noktası olup kaçınılmaz olarak Yahudilik ve 
Hıristiyanlık arasındaki ayrılma ile sonuçlanmıştır. Bunun yerine tanrının beklenilmekte olan 
krallığı18 eskatolojik tamamlamaya doğru bir itikat anlatılmaktadır.  

Pavlus, mektuplarında iki ahit arasındaki ilişkiyi tanımlama ve kıyaslama yoluna gider.19 
Bir ahit orijinlerine Sina’da sahiptir, diğeri ise günümüz Hıristiyanlığına yöneliktir ve 
Pavlus’a göre aynı zamanda “hür olmayı” vurgulamaktadır.20 Bu durum, Hıristiyan 
teolojisinde Yeni Ahit’in öncekini basit bir şekilde ortadan kaldırdığı iptal ettiği, onu boş ve 
içeriksiz kıldığı anlamına gelmemektedir. Pavlus, İsrailoğulları konusunda ‘Onlar İsralîlerdir; 
oğulluk, izzet, ahitler, şeraitin verilmesi, ibadet ve vaatler onlarındır; atalar onlarındır ve 
bedene göre Mesih onlardandır; o cümle üzerinde ebediyen mübarek Allah’tır,21 

                                                 
11 Amos 4/6–12, Işaya,  9/12 
12 Matta, 23/31, Yuhanna, 8/24, Romalılara, 11/28, I. Selaniklilere, 2/15 
13 I. Korintoslulara, 11/25, Markos, 14/24, Matta, 26/28, Luka, 22/20 
14 Matta, 26/28, Markos, 14/24)  
15 Çıkış, 24/8 
16 Luka, 22/20; I. Korintoslulara, 11/25 
17 Yeremya, 31/31 
18 Luka, 22/16  
19 II. Korintoslulara 3/6, 14, 17 
20 Galatyalılara, 4/21–31 
21 Romalılara, 3/1- 4,  9/4 
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“Kanun/Şeriat kutsaldır, emir kutsaldır,22 tanrının kelimesi etkisiz olmamıştır23 ve O, (seçmiş 
olduğu) insanlarını reddetmez,24 hediyeler ve tanrının çağrısı geri alınamaz,25 şeklinde 
açıklamalar yapar. Bu itibarla Eski ve Yeni Ahit arasında tanrının değişmezliği ve koşulsuz 
sadıklığı temelinde bir ortak paydaya dayalı devamlılık sağlanmaktadır.  

Pavlus için başlangıç noktası Sina’da yapılan ahit değildir. Daha da öncesinde İbrahim’le 
olan ahittir ki bu kendisine göre aynı zamanda tüm insanlara yöneliktir.26 Bu evrensellik 
İsrailoğullarıyla sınırlı olan kanun/şeriat yolu ile sınırlandırılmamalıdır. Allah’ın salâhı şeriat 
olmayarak zahir olmuştur, çünkü hiçbir fark yoktur.27 Pavlus’a göre bu itibarla İsa, Yahudi 
olmayanların dışlanmasını iptal etmiştir ve onların ahide ulaşmalarını istemiştir. İsa barış 
ortamı oluşturmuş, Yahudileri ve Yahudi olmayanları kişiliğinde birleştirmiş ve 
uzlaştırmıştır.28 Bu itibarla Pavlus’a göre İsa, dönemine kadar yapılan tüm vaatleri ahitleri 
kabul etmiştir.29 Dolayısıyla bu teoloji içerisinde Hıristiyanlıkta Eski Ahit geçersiz 
kılınmamıştır, fakat kendi tanımsal formu içerisinde bir güce başlangıcından itibaren evrensel 
bir kapsayıcılığı ortaya koyarak ve bu öz içerisinde yoğunlaşarak ulaşmıştır.  

Burada şu nokta oldukça ön plâna çıkmaktadır ki Hıristiyanlıkta Yeni Ahit, kelime itibari 
ile “Yeni Bir Ahit Olduğu” söylendiği zaman ne anlama gelir olduğudur.30 “Yeni” ne bir 
reformcu yenileme ne de tarihi bir yenilenmeyi ifade etmektedir fakat eskatolojik bir nitelik 
durumundadır. Casper’e göre Yeni; “tümden farklı ve mucizevî bir örnek, ideal olup kurtuluş 
zamanı itibari ile getirilen mucizevî ve tümden farklı bir şeydir.” Yeni, Eski’yi iptal 
etmemekte fakat herkes için bir içerik getirmektedir. Bu duyum içerisinde Yeni Ahit 
eskatolojik bir yerine getirme olarak görülür ve bu itibarla Eski Ahit kulluk vaadinin 
tanımlayıcı bir yeniden yorumlaması31 olarak kabul edilir. MS. 70’te Kudüs’teki tapınağın 
yıkımından sonra Hıristiyanlıktan ayrıştırma yolu ile Rabbinik Yahudilik32 oluşmuştur. 
Hıristiyanlar sinagogdan dışlanmış, lanetlenmiş, cezalandırılmış ve öldürülmüşlerdir.33 
Dolayısıyla da Hıristiyanlık kendisini Yahudilikten ayrıştırma yoluyla kendi sahip olduğu 
kimliğini bir şekilde ortaya koymuştur. Ancak bütün bu sürecin sonunda Pavlus’a göre; İlk 
Ahit’in vakti dolmuştur, iniştedir ve eskimiş olduğuna hüküm verilmiştir.34 Hâlbuki ikincisi 
sonsuz olarak tanımlanmıştır.35  

Burada Ahit’in kime ait olduğu sorusu ön plâna çıkmaktadır. Hıristiyanlık açısından 
cevap açıktır: Yahudiler kendilerinin günahları sebebiyle ahidi kaybetmişlerdir. Hıristiyanlar 

                                                 
22 Romalılara, 7/12 
23 Romalılara, 9/6 
24 Romalılara, 11/1 
25 Romalılara, 11/29 
26 Bkz. Tekvin, 12/3; 17/4  
27 Romalılara, 3/21–26; Galatyalılara, 3/13; 4/4  
28 Efeslilere, 2/11–22 
29 II. Korintoslulara, 1/20 
30 Luka, 22/20, I. Korintoslulara, 11/25, II. Korintoslulara, 3/6, İbranilere, 9/15 
31 Walter Casper, ‘The Meaning of Covenant in Judaism’ s. 11 
32 Rabbinizm: Kudüs’ün yıkılışı sonrası ve Ortaçağda, Kitabı Mukaddes ve Talmud’un öğretilerini zamanlarına 

uyarlamak konusunda rabbilerin yaptıkları çalışmalara ve bu doğrultuda ortaya çıkan öğretilere verilen genel 
bir ad. Rabbinik Literatür ise Rabbilerin öğretilerini içeren ve onlar tarafından meydana getirilen eserlerdir. 
Bkz. Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, Vadi Yay, Ankara, 1998, s. 316 

33 Matta, 10/17, Luka, 21/12, Yuhanna, 9/22, 12/42, 16/2 
34 İbranilere, 8/13, II. Korintoslulara, 3/12–18    
35 İbranilere, 13/20 
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ahidin insanları olmuştur. Bu şekilde Sebt/Cumartesi’nin yerini Pazar ve Yahudilerin taş 
tapınağının yerini de Hıristiyanların gönüllerindeki manevi tapınak almıştır. Pavlus’a göre; 
Eski Ahit sonuna ve hedefine İsa’da ulaşmıştır. İsa, kişideki Yeni Ahit’tir. Bu anlayış 
Hıristiyan geleneği içerisinde etkisini göstermiştir. Eski Ahit, Yeni Ahit’e yönelik bir hazırlık 
ve ön oluşturma olarak görülmüş, kendi hesabına her hangi bir belirginliği inkâr edilmiş, 
geleceğe yönelik belirlenmiş vaatlerinin kalan dengesi çok daha az bir devam ede gelen 
geçerlilik içerisinde izin verilmiştir. Bir anlamda Yahudilik tarihi geçmiş ve geçersiz bir inanç 
olarak görülmüştür. Eski ve Yeni Ahit arasındaki ilişki vaat ve yerine getirme duyumu 
içerisinde İrenyus tarafından otoriter bir şekilde ortaya koyulduğu şekli ile yorumlanmıştır. 
Kutsal Kitap yorumcuları en son yakın geçmişe kadar bu yorumlayıcı modelden kendilerini 
kurtaramamışlardır. Casper, Martin Noth ve Rudolf Bultman gibi liberal yorumcuların 
birçoğunu böyle değerlendirmektedir.36 

3. Auschwitz’ten Sonra Teolojideki Dönüş Noktası 

 Auschwitz37 sonrası teolojisi Hıristiyanlığın Yahudiliğe ilişkisinin revizyonuna yol açan 
ve ilişkinin teolojik temellerindeki farklılık çerisinde, bir perspektif değişimi olup sadece 
geçmiş ile tarih yapıcı bir kırılma olarak tanımlanabilir.38 Eski Ahit, Yeni’sinin sadece bir 
öncülü ve ön şekillendirmesi midir? Ve bu kendi sahip olduğu her hangi bir belirginliği daha 
uzun süre iddia edilemeyecek olan bir içeriğe Yeni Ahit’te tamamen tamamlanmış mıdır? Ya 
da Eski Ahit’ten her hangi bir şekilde hâlâ bir vaat dengesi olup yenisinde tamamen 
karşılanamayan bir vaat dengesi mi vardır ve bu her hangi bir süre gelen belirginliğe 
uyumlandırılabilecek midir? Katolik kilisesi bu soruyu II. Vatikan Konsili bildirgesinde resmi 
seviyede ele almıştır. Bu bildirgede kilise, antisemitizmin her tezahüründen dolayı 
üzüntüsünü göstermiş, kendi Yahudi köklerini doğrulamış ve Tanrı ile İsrailoğulları 
arasındaki ahidin geçerliliğinin devam ettiğine referans etmiştir.39 Diğer bir yaklaşımla kilise, 
tanrının tüm insanları (Yahudi ve Hıristiyanları) tek bir ses olarak hedeflediği ve ona uyum 
içinde hizmet ettiği günü beklemektedir.40 

Papa II. John Paul, sıklıkla “Unabrogated Covenant/Sonlandırılmamış Ahit” terimini 
tekrarlamış ve Katolik kilisesi ve Yahudilik arasındaki ilişkinin yeniden tanımlanmasının 
temellerini gerçekleştirmiştir. Bu itibarla II. Vatikan Konsili, Yahudilik ve Hıristiyanlık 
arasındaki ilişkilerin karanlık tarihinde yepyeni bir bölüm açmıştır. Bu yeni bir başlangıcı 
temsil etmektedir ki bu yaklaşım, piskoposların konferanslarında, sinodlar ve kilise 
komisyonlarındaki resmi bildirgelerde geniş bir yer bulmuştur. Aynı zamanda 
“Sonlandırılmamış Ahit” hem Katolik hem de Protestan teoloji içerisinde Yahudilik 
teolojisiyle yenilenmiş bir temele başlangıç noktası olmuştur. 

                                                 
36 Casper, ‘The Meaning of ’, s. 13 
37 Nazi Almanyası tarafından II. Dünya Savaşı döneminde (1940-1945) kurulmuş en büyük toplama, zorunlu 

çalışma ve imha kampı olarak bilinir. İlk kurulan ana kamp Auschwitz I Polonya'nın Krakow şehrinin 60 km 
batısında, küçük bir şehir olan Oświęcim'in güneybatısında, Auschwitz II Oświęcim'in 3 km batısında 
Brzezinka (Birkenau) köyünde, Auschwitz III ise Oświęcim doğusunda Monowice (Monowitz) köyünde inşa 
edilmiştir. Auschwitz-Birkenau'ya tüm Avrupa'dan 1,3 milyon insan yerleştirilmiştir. Bunların, 1 milyonu 
Yahudi olmak üzere 1,1 milyonunun öldürüldüğü tahmin edilmektedir. Dolayısıyla Auschwitz ismi, II. Dünya 
Savaşı'ndaki Nazi dehşetinin sembolü olmuştur. Detaylı bilgi ve fotoğraflar için Bkz. 
www.auschwitz.dk/auschwitz.htm, http://en.auschwitz.org.pl/m/, http://tr.wikipedia.org 

38 Casper, ‘The Meaning of ’, s. 13 
39 Casper, ‘The Meaning of ’, s. 14 
40 Tsefanya, 3/9 
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Kardinal Walter Casper’e41 göre de Yahudi karşıtlığı içeren (Contra Judaeis) eserlerin 
yerini son dönemlerde Yahudilerin lehinde yazılan (De Judaeis ya da Pro Judaeis) eserler 
almıştır. Bu çalışmalarda ortaya konulan husus, Tanrının İsrailoğullarıyla ahidi henüz 
tamamlanmamış ve Yeni Ahit yoluyla değiştirilmemiştir. Tanrı insanlarıyla/kullarıyla ahidini 
sonlandırmamıştır. Onları unutmuş ya da reddetmiş değildir. Tanrı hâlâ bağışlayıcılık sevgi ve 
affediliciliği ile onlara dönük durumdadır: O, kullarıyla birliktedir ve her şey üzerinde kendi 
tarihi zamanları ve zor anlarında onların arasındadır.42 

4. Bir Ahit Ya da İki Ahit? 

Casper’e göre, II. Vatikan Konsili gerekli idi ve adeta ‘iyi bir yeni başlangıç’  hatta ‘yeni 
başlangıcın sadece bir başlangıcı’ydı. O’na göre Katolik kilisesi asla daha önceki konuma 
dönemez. Dolayısıyla Yahudi ve Hıristiyan toplumlar Yahudiliğin Hıristiyan teolojisi’nin 
yeni bir başlangıç noktasındadırlar. Diğer yandan, Hıristiyanlık bir taraftan da kendisini 
Yahudilikten farklılaştırmak zorundadır.43 

Hıristiyanlar için, Hıristiyan - Yahudi diyalogunda temel soru şudur: Devam ede gelen 
ahit tezi İsa Mesih’in özgünlüğü ve evrenselliği ile nasıl uyumlandırılacaktır ve Yeni Ahit’in 
Hıristiyan anlayışı için bunlar yapısal mıdır? Eski ve Yeni Ahit’in aynı zamanlı mevcudiyeti 
durumunda ‘düalizm’ ile ‘ikame teorisi’nin ayrımcılığı yer değiştirebilecek midir ya da 
değiştirmeli midir? İsa Mesih’in evrensel doğruluk ve kurtuluşa yönelik iddiaya son vermek 
Hıristiyanlığın aynı zamanda kendisine son vermesine eşdeğer olmayacak mıdır? 

Bu soruyu cevaplamaya yönelik çabada geçmiş yıllar boyunca iki teori geliştirilmiştir: 
Hem Yahudiliği hem de Hıristiyanlığı kapsayan sadece bir ahit mi mevcuttur? Ya da bir 
alternatif olarak bir diğerine diyalektik ilişki içerisinde mevcut olan iki ahit konuşulmalı 
mıdır? Her iki teori hem Katolik hem de Protestan teologlar tarafından birçok 
modifikasyonlar, geçişimler ve ara derece pozisyonlarla temsil edilmektedir. Bir ahit teorisi 
doğru bir şekilde tanrının kurtarış planının tekliğini idame ettirir, fakat bu formunda mevcut 
olmayan tekleşmiş bir ahit kavramının varlığını varsayar. Yahudiliğin özgünlüğünü ya da İsa 
Mesih’in biricikliğini ve evrenselliğini engellemek durumdadır. İki ahit teorisi bu tehlikeleri 
yok eder. Bu teorinin gücü Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin görece otonomisini idame 
ettirebilmesidir. Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin karşı bağlantılılığını devam ettirmeyi istese 
dahi, bu tamamen başarılı değildir; bu iki tümden bağımsız bir tarihi arka plânı değerlendirme 
riskini beraberinde getirir. Bu itibarla bir yandan evrensel İsevi iddiasında başarısız olabilir 
iken diğer yandan kilisenin Yahudi köklerini yok edebilir.44 Dolayısıyla Hıristiyanlık ve 
Yahudiliğin ilişkisi hem tarihsel hem de teolojik olarak karmaşıktır ve bunlardan salt birisine 
her zaman geçerli olacak olan bir formüle indirgenemez.45  

                                                 
41 Walter Casper: Heidenheim-Brenz- Almanya 1933 doğumlu. Tübingen Üniversitesi’nde dogmatik teoloji 

profesörü oldu. 1983 de Washington Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. 1987 de Stuttgart, Rottenberg 
Piskoposu olarak atandı. 3 Mayıs 2001’de Papa II. John Paul tarafından emekliye ayrılan Kardinal Edward 
İdris Cassidy’nin yerine atandı. Başta The International Jewish Committee for Interreligious Consultation 
(IJCIC) Dinlerarası Konsültasyon için Uluslararası Yahudi Komitesi’yle İlişkiler gibi Katolik – Yahudi 
İlişkileri olmak üzere Luteryenler, Anglikanlar, Metodistler, Evangelistler, Ortodoks Kilisesi, Baptistler gibi 
Hıristiyan dünya ile olan ilişkilerden sorumludur. Halen Papalık Hıristiyanlar Arası Birlik Konseyi 
Başkanlığını yapmaktadır. http://www.bc.edu/bc_org/research/cjl/kasper_biographyl.htm 

42 Casper, ‘The Meaning of ’, s. 14 
43 Casper, ‘The Meaning of ’, s. 15 
44 Casper, ‘The Meaning of ’, s. 16 
45 Casper, ‘The Meaning of ’, s. 18 
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5. Eskatolojik Beklenti Temelinde Tarihi Eşzamanlılık 

Romalılara Mektup’ta Pavlus, İsrailoğulları için “zeytin ağacının kökü” sembolünü 
kullanır ki burada Hıristiyanların kilisesi bir dal şeklinde sembolize edilmiştir. Kök dalları 
taşır ve onlara destek verir.46 Pavlus; “kökleri desteklemeniz söz konusu değildir, fakat kökler 
sizi destekler,” ifadesini kullanmıştır.47 Kilise Yahudiliğe sonsuza kadar bağımlıdır, 
Yahudiliğe karşı ya da ondan uzağa kendi köklerini kesmeksizin dönemez, bu kendisini tahrip 
etmek ve zayıflatmaktır. Eğer bunu yaparsa aynı zamanda kendisine zarar verir ve kendisini 
inkâr eder. Dolayısıyla “kurtarılma” adeta Yahudilerden beklenmektedir.48 

Franz Rosenzweig’e göre de Hıristiyanlar, Yahudilerin kendilerini desteklemesine ihtiyaç 
duyar.49 Kilise hukukunun oluşması boyunca Eski Ahit’e bağlı olmak Hıristiyanlığı farklı 
dinlere eğilimden korumuştur. Geleneksel teolojik antisemitizm kiliseden destekleyici 
köklerini kesmiş ve zayıflamasına sebep olmuştur. Bu çoğu Hıristiyan’ın Shoah suçuna 
kendilerinden beklenebilecek olan bir direnç ile karşı çıkmayışına yönelik sebeplerden 
biridir.50 Fakat bununla beraber Rosenzweig, Yahudiliğin kendi öz yeterliliği hususunda ve 
diyaloga kapıları kapatma yoluyla karşılaştığı tehlikeye de işaret etmektedir.  

 Böylelikle Yahudiliğin temel itikat inşası evrenselleştirilmiş ve Yahudi monoteizm, On 
Emir ve bunun ‘Mesihsel Beklentisi’ evrensel ortak payda bulmuştur. Modern dünyayı 
istikrarsız hale getiren krizlerin sebepleri ortaya çıkan farklı algılamalar olarak 
değerlendirilmekte, bu itibarla Yahudiler ve Hıristiyanlar dünyanın geleceği için ortak bir 
sorumluluğu paylaşmaya davet edilmektedirler. Casper’e göre, bu itibarla Yahudi ve 
Hıristiyanlar farklı fakat kendi bireysel kimlikleri uğruna diğerine bağımlıdırlar. Onlar aynı 
ataya/İbrahim’e sahip olan iki birader gibidirler. Yabancılaşmış ve birbirine düşman olmuş 
biraderler olabilirler ve bu sıklıkla olagelen olgudur. Yeniden keşfetme ve yeniden birleşme 
süreci Yahudi Hıristiyan diyalogunda başlangıç aşamasındadır. Bu yeniden düşünme ve 
geriye yönelik pişmanlık olmaksızın mümkün değildir.51 

Casper’in ifadelerine göre İsrail’in mevcudiyetine devam etmesi Hıristiyanları kaçınılmaz 
bir şekilde tanrının kullarına yönelik şartsız sözünde duruşuyla karşı karşıya koymaktadır. 
Kilisenin mevcudiyeti de ayrıca bir giz olup, tanrının ahit sözü Yahudi olmayanlara 
genişletilmiştir. Bu itibarla İsrail ve kilisenin ilişkisi bir mutlak gizdir.52 Pavlus, bu tarz bir 
anlayışı ön plâna çıkarmakta ve dolayısıyla da sonunda İsrail ve kilisenin yeniden 
birleşeceğine53 olan ümidi belirtmektedir. Bu beklentinin tezahürü, tanrının sonunda kendi 
krallığını oluşturacağı hem Yahudi hem de Hıristiyan gelenekte mevcuttur. Bütün dünya 
üzerinde Rab, Kral olacak; o gün Rab “Bir” ve ismi “Bir” olacaktır.54 Dolayısıyla bu inanca 
göre; dünyanın sonunda Yahudiler ve Hıristiyanlar omuz omuza duracak ve mesihi 
bekleyeceklerdir.  

                                                 
46 Romalılara, 11/16–24 
47 Romalılara, 11/18 
48 Yuhanna, 4/22 
49 F. Rosenzweig, Der Stern der Erlösten, 4. baskı, Haag, 1976, s. 460’dan naklen Walter Casper, ‘The Meaning 

of Covenant in Judaism’, s. 19 
50 Casper, ‘The Meaning of ’, s. 19 
51 Casper, ‘The Meaning of ’, s. 20 
52 Casper, ‘The Meaning of ’, s. 21 
53 Romalılara, 11/26, 32 
54 Zekeriya, 14/9 
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Yeni Ahit’te İsa, Tevrat’ın yerini alır. Tüm yaratılış kendisine doğru yöneltilmiştir ve tüm 
değerini kendisinde bulur.55 Yahudiler, Yahudi olmayanlardan (Gentile) oluşan kilisede56 
insanların eskatolojik toplanması hali hazırda başlamıştır.57 Fakat İbrahim’e yapılan vaat 
henüz tamamen gerçekleşmemiştir. Vaadin kalan dengesi ancak sonunda İsrail çok fazla 
korunduğu zaman gerçekleşecektir58. 

Hıristiyanlar ve Yahudiler biri diğerinde olan ortak bir kökü ve biri diğerine yönelik ortak 
bir beklentiyi paylaşırlar. Dolayısıyla temel olarak ne Hıristiyanlar ne de Yahudiler bir diğeri 
olmaksızın nihai hedefi elde edemezler. Casper bu itibarla Shoah olayını takiben, Hıristiyan 
ve Yahudiler –kendi farklılıklarına son vermeksizin– kendi farklılıklarından kaynaklanan 
düşmanlık ve yabancılaşmaların üstesinden gelmek ve tarih içerisinde hali hazırda olan 
beklenti içerisinde kendi paylaştıkları hedeflerini gerçekleştirmeyi aramaları gerektiğini ifade 
etmektedir. Hıristiyan ve Yahudiler bir diğeriyle birlikte ve bir diğeri için, omuz omuza 
durmalı, kendilerini adalete, barışa ve birbirlerinin iyiliği için sevk etmelidirler.59  

Bu düşünceyi Martin Buber; “Bir araya gelmenin birlikte yürümenin yolu vardır. Birlikte 
yaşamaksızın birlikte çalışmanın bir yolu vardır. Kimlerin dua ettiğine bakmaksızın ve dua 
edenleri birleştirmeksizin duaları birleştirmenin bir yolu vardır. Niyetler kendi yönelimleri, 
farklılaşmalar içerisinde adı konmamış birlikteliğe sahip kendi hedeflerinde birleşecektir. Biz 
engelleme değil aksine yolu hazırlayan olmalıyız,”60 şeklinde ifade etmektedir. 

Yahudilere yönelik 2000 yıllık gerginlik, Shoah olayında en son noktaya erişmiş olduğu 
itibari ile Hıristiyan dünya tarafından yapılan bildirgeleri ve toplumları son zamanlarda 
yakınlaştırmaya yönelik olan çalışmaları görmekteyiz.61 Bu bağlamda 1958 yılında Papa 
XXIII. John’un, Katolik, Ortodoks, Protestan ve Yahudiler arasında ekümenik birliğin 
sağlanması için çalışması dikkat çekicidir. 

II. Vatikan Konsili’nin Hıristiyan birliği ve kilisenin diğer dünya dinleriyle ilişkileri 
hususundaki belgeleri değerlendirildiğinde Vatikan, Katolik - Yahudi ilişkilerini göz önünde 
bulundururken, diğer dinlerle ilişkilerden sorumlu sekretarya olarak değil, özel bir sekretarya 
olarak ilgilenmiştir. Dolayısıyla Hıristiyan dünyası özellikle Ekim 1965’teki söz konusu 
konsilden itibaren Yahudilerle olan ilişkilerini önemli ve dikkat çekici ifadelerle ortaya 
koymaya çalışmaktadırlar. Cassidy’e62 göre; açık ve dürüst diyalog her iki toplumu yeni 
arayışlar boyunca hasımlık ya da aldırmazlıktan, anlayış ve takdire ve son zamanlarda ortak 

                                                 
55 Yuhanna, 1/3–4.10; Koloselilere, 1/16  
56 Efeslilere, 2/11–22 
57 Işaya, 2/2–5; Mika, 4/1–5; Matta 8/11; Luka 13/29 
58 Romalılara, 11/2, 32 
59 Casper, ‘The Meaning of ’, s. 21 
60 K.Backhaus. ‘Das Bundesmotiv in der frühlirclichen Swellenzeit’ Der Ungekündighe Bund, ed. H. 

Frankemölle, Freiburg, 1998, ss. 211-231’dan naklen Walter Casper, ‘The Meaning of Covenant in Judaism’, 
s. 22 

61 St. Thomas More Society topluluğunun çalışmaları ve The New South Wales Jewish Board of Deputies’un 
çalışmaları örnek olarak verilebilir. Bu konuda Kardinal Cassidy’nin Rediscovering Vatican II Ecumenism and 
Interreligious Dialogue adlı tebliği zikredilebilir. http://www.jcrelations.net/en /?item=2575 

62 Edward Idris Cassidy: 1924 Sidney/Avustralya doğumlu. 1949’da St. Mary Katedrali’nde göreve başladı. 
1970’de Başpiskopos oldu. Aynı yıl Tayvan ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde, 1972’de Burma ve Bangladeş’te, 
1979’da ise Güney Afrika’da Papa’nın diplomatı olarak görev yaptı. 1988’de Roma’ya çağrıldı ve Vatikan’ın 
Uluslararası İlişkiler Sekretaryası’nda görev yaptı. 1991’de Papa II. John Paul tarafından Kardinal unvanı 
verildi. http://www.catholic-pages.com/hierarchy/cardinals_bio.asp?ref=138 
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değerler, barış ve adalet ortamının korunması lehine ortak girişim ve işbirliğe yönlendirmiştir. 
Daha ileriye devam edilebilmesi, kendisini İbrahim’in çocukları olarak gören herkesin ortak 
paydalarda buluşması gereklidir. 63 

  6. Papa II. John Paul’un Kutsal Topraklara Ziyareti 

2000 yılı kutlamaları içerisinde yapılan iki önemli aktivitenin Yahudi-Hıristiyan 
ilişkisinde önemli yansımaları olmuştur. Bu aktivitelerden birisi Papa II. John Paul’un 12 
Mart’ta St. Peter Kilise’sine olan ziyareti, özür beyanı ve bağışlama töreni ve bir hafta 
sonrasında da Yad Vashem’e64 ve Süleyman Mabedi’nin Batı/Ağlama duvarına olan 
ziyaretidir. Her iki olay da Hıristiyanlar ile Yahudiler arasındaki son 35 yıllık diyalog 
arayışlarının zirve noktasını oluşturmaktadır. Aynı zamanda dünyanın her tarafındaki Yahudi 
ve Hıristiyanların beraberce yeni bir gelecek inşa etmelerine bir davetiye/çağrı anlamını 
taşımıştır. Bir diğer ifadeyle ruhsal ortak kökleri ve uzun ve fakat aynı zamanda trajik bir 
geçmişleri olan iki inanç toplumunun ortak manevi değerlerine sıkıca bağlanmış olarak yeni 
bir geleceğe yönelik beraberlik ve çağrının bir diğer ifadeyle ortak mücadelenin 
başlangıcıydı.65 Papa II. John Paul bu ziyaretinde 26 Mart 2000’de tapınağın Batı/Ağlama 
duvarında “tarih sürecinde sizin çocuklarınızın acı çekmesine sebep olan kişilerin 
davranışları için” ifadeleriyle her iki topluma dua etmiştir.  

“Babalarımızın Tanrısı!  

Sen İbrahim ve onun soyundan gelenleri seçtin 

Milletlere Senin ismini getirmeleri için, 

Biz tarih nezdinde davrananların sebebiyle derin bir şekilde üzüldük, 

 bu çocukların acı duymasına sebep olanlarca, 

Ve senin bağışlamanı dileyerek kendimizi  

Ahit insanlarıyla gerçek kardeşliğe teslim etmeyi/emanet etmeyi temenni ediyoruz.” 

Papa, üç gün öncesinden Yad Vashem’in mozolesine çelenk koymuş ve Shoah’ ta 
hayatını kaybedenlerin anısına ateş yakmıştır. Kendisi söz konusu tören boyunca bunun aynı 
zamanda bir özür dilemenin ruhu olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla bu durum Hıristiyan 
dünyanın Yahudi dünyasından özür dilemesinin açık bir tezahürüdür.66 Mabedin ağlama 

                                                 
63 Cardinal Edward Idris Cassidy, The Future of Jewish - Christian Relations in The Light of the Visit of Pope 

John Paul II to the Holy Land, The Interreligious Coordinating Council in Israel, 10th Annual General 
Meeting, 13th March 2001, Duke University Pres,  Vol. 8, Winter, 2002, s. 10 

64 Yad Vashem: II. Dünya Savaşı'nda ölen Yahudileri anmak için yapılan Kudüs'te yapılan ve Soykırım Müzesi 
olarak da adlandırılan müze. 

65 Cassidy, The Future of Jewish-Christian Relations in the Light of.., s. 10 
66 Papa II. John Paul’un İsrail’e büyük şevk ile gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin görüşlerini Apostolic Letter 

Novo Millennio Ineunte’de şöyle ifade etmektedir. ‘Ben sadece kilisenin üyelerinden değil, fakat ayrıca İsrail 
ve Filistin toplumlarından da, batı duvarında müritlerimle duacılarımla çevrelendiğimde ki yoğun duygu ve 
Yad Vashem’de ki Mozole’ye ziyaretimde ki yoğun duygu, Nazi ölüm kamplarının kurbanlarını hatırlatan 
soğuk hatıralarıyla hatırlatıcıları ile çevrelenmiş olarak sıra dışı bir kabul gördüm. Benim haccım barış ve 
kardeşlikten bir an idi ve ben bunu (50. yıl dönümü) aktivitelerinin en güzel hediyelerinden biri olarak 
hatırlamak isterim. Bu günlerin moduna geri dönüp düşündüğümde, ben kutsal yerlerin Yahudiler, 
Hıristiyanlar ve Müslümanlar tarafından birlikte sevgi ile olacak şekilde, hâlâ çözümlenmemiş problemlerine 
ilişkin tam bir çözüm önermeme karşın bunu yapmaya yönelik vurgulama hislerimi belirtmek istiyorum.’ John 
Paul II, Apostolic Letter Novo Millenio Ineunte, Vatikan, 2001, s. 13 
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duvarında yapılan söz konusu bu tören, Papa’nın temsili yetkisini sergilemesi açısından 
oldukça önemli bir aktivitedir. Jerome Murphy O’Connor’ bu an için şöyle demektedir.  

“Mabedin Batı Duvarında ayakta durmakla Papa, Yahudiler tarafından küstah ve 
kibirli olarak görülen kilisenin, Hıristiyanlığın Yahudiliğe olan ilişkisine işaret etmiş 
ve kilisenin tevazuunu, alçak gönüllülüğünü sembolize etmiştir.’ Bu olay tarihin 
komple bir geri dönüşü olarak algılanmaktadır. İsrail’de ziyaretin hemen akabinde 
gerçekleştirilen bir anket Yahudilerin Hıristiyanlara yönelik tutumlarında değişim 
olduğunu göstermiştir. Bizim gibi bu anları insanlarla paylaşmak hususunda 
ayrıcalıklı ve sonsuz bir işi yapmak zorunda olanlar için 2. yüzyılın 2. yarısında 
Hıristiyanlar ve Yahudiler arasında kanla boyanmış kırılmış çitleri tamir etme 
hususunda bir mahkûmiyet söz konusudur ve tanrının takdiri bunu 
gerçekleştirmeksizin başka türlü asla alınamayacaktır.”67 

Yahudi ve Hıristiyanlar, Batı duvarına 26 Mart’ta, Yahudi ve Hıristiyan ilişkilerini 
karakterize eden eski dönemlerin şüphe ve yanlış inanışlarından kaynaklanan uzun ve zor bir 
yolu kat etmeksizin ulaşamamıştır.68 Kilisenin Yahudilerle yeni ilişkiler oluşturmada Papa II. 
John Paul’un hayati rolü değişik kaynaklarda ele alınmaktadır.69  

Roma Piskoposu olarak seçilmesinden sonraki 22 yılda, Papa II. John Paul sürekli olarak 
Hıristiyanlar ve Yahudiler arasında yeni ilişkiler ortaya konulması çabalarına destek olmuştur. 
Seçilmesinden kısa süre sonra 1979’da, Papa John Paul Polonya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. 
13 Nisan 1986 da, Vatikan’dan Roma büyük sinagoguna gitti. Sıkıntılı 1900 yıllık ilişki 
boyunca, hiçbir Papa Roma sinagoguna ayak basmamıştı, buna karşın Papa XIII. John bir kez 
otomobilini sinagogun önünde durdurmuş ve Sebt/Cumartesi dualarından ayrılmakta olan 
Romalı Yahudileri selamlayabilmişti. Papanın Katolik - Yahudi ilişkilerini ön gören çok 
sayıdaki etkileşimi, Vatikan’da Yahudi liderlerle toplantıları ve yurt dışı ziyaretlerindeki 
toplantıları, 17 Nisan 1994’te Shoah’ı anmak üzere Vatikan’da düzenlenen konser, 1988’de 
Yahudiler ile din ilişkileri için Papalık Kutsal Gözlem Komisyonu tarafından yayınlanan 
doküman için destek ve kendisinin güçlü onayı sayılabilir. Bütün bu gelişmeler, Papalık ve 
İsrail devleti arasında diplomatik ilişkileri geliştirmiş ve Katolik kilisesini 26 Mart 2000’de 
Batı Duvarı’na getirmede önemli bir rol oynamıştır. Ancak doğal olarak Papa II. John Paul 
tüm bunları tek başına gerçekleştirmemiştir. Yahudi teologlara göre; Yahudi 
organizasyonların ve liderlerin olumlu cevabı olmaksızın çok az ilerleme olabilecekti. Daha 
önceki yaklaşımları II. Vatikan Konsili’nde vurgulanan yeni anlayışla değiştirmek için 
Katolik kilisesi içerisinde de ayrıca çok şey yapılmak zorundaydı. Dinler arası ilişkiler adını 
taşıyan toplantılarda Uluslararası Katolik - Yahudi İrtibat Komitesi, Yahudilerle dinsel 
ilişkiler için Papalık Komisyonu, Hıristiyanlar ve Yahudiler için Uluslararası ve Milli 

                                                 
67 Cassidy, The Future of Jewish-Christian Relations., s. 11 
68 Cassidy, The Future of Jewish-Christian Relations,  s. 12 
69 Polonya’da Kracow’un genç bir başpiskopos olarak –o zaman 45 yaşındaydı– Karol Wojtyla 28 Ekim 1965 

de Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions Nostra Aetate’i imzaladı. Bu belge 
beyan etmekteydi ki “Yahudiler tanrıya çok yakın kalmaktadırlar. Çünkü tanrı bahşettiği hediyeleri ya da 
gerçekleştirdiği seçimi geriye almazdı.” Bu bildirgenin diğer önermeleriyle birlikte Katolik kilisesi tarafından 
Yahudilere yönelik yeni bir radikal yaklaşıma ışık tutup, kilisenin “ikame” eski teorisi öğretisinden 
uzaklaşmadır ve şunu açık hale getirmektedir ki ne Yahudiler ayrımsama olmaksızın İsa’nın öldürüldüğü 
zaman ne de bu ıstırap boyunca işlenmiş olan suçlar için sorumlu olarak değerlendirilebilir. ‘Reddedilmek ya 
da lanetlenmek konuşmaları yapılmamalıdır.’ George Weigell, Witness to Hope, the Biography of Pope John 
Paul II, 1999, s. 38 
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Konsüller, İsrail’de Dinler Arası Koordinasyon Konseyi gibi kuruluşlar Yahudi - Hıristiyan 
ilişkilerinin gelişmesinde önemli roller üstlenmiştir. Tüm bu aktivitelere karşın -ki bunların 
birçoğu Yahudi - Hıristiyan ilişkilerinde yeni bir ufuk açmış- diğer taraftan Shoah 
yaşanmışlığı da gölge yaratmaya devam etmiştir. 2000 yıllık Yahudi-Hıristiyan ilişkilerini de 
hatırlatmaktan70 bu trajedi hem Yahudi hem de Hıristiyanları oldukça etkilemiştir. 

Bu olumsuz imajı yıkabilmek için Katolik kilisesince 1994 – 1997 arası Macaristan, 
Almanya, Polonya, İsviçre, Fransa’da konferanslar gerçekleştirilmiş ve 16 Mart 1988’de, 
Papalık, Shoah olayından dolayı kilisenin üyeleri olarak pişmanlık ve tövbe duygularını 
içeren bir doküman yayınlanmıştır. Burada; “karşılıklı anlayışı ve uzlaşmayı, iyi istek ve ortak 
hedefleri vurgulayan bir ruhla ilişkilerimizde bir ilerleme yapıldığını yansıtmış olmaktayız, 
hepimiz farkında ve inanıyoruz ki yapılması gereken çok iş vardır”71 ifadelerine yer 
verilmiştir. 

7. Hıristiyan – Yahudi İlişkilerinin Geleceği 

Yahudi - Hıristiyan ilişkilerinde temel hedef ileriye yönelik yapılan plân ve projeler 
olarak gözükmektedir. Cassidy’e göre bu konuda mütereddit bir tutum içine girmek, tarihin 
geride kalmış problemlerine dönüş riskini de beraberinde taşımaktadır. Bir diğer ifadeyle: 
Durmak hâlâ geriye doğru gitmeye yönelik bir risktir. Aynı zamanda, bu konudaki isteğin 
daha azalması, artan bir aldırmazlık ya da kuşkucu ruhun canlanması bu konuda kat edilen 
sürece ilişkin çabaları yavaşlatacaktır. Katolik toplum arasında güvenilirlik sorununun 
yaşanması konusunda önlemler alınmalıdır. Bu nedenle iki toplum arasında karşılıklı güven 
ortamı sağlanmalıdır. 

Buna karşın Cassidy, her iki topluluğu kendi arasında karşılıklı güven inşa etme sürecinin 
devam etmesi gerekliliğini ifade etmektedir. Karşılıklı güven tüm gerçek diyalogların en 
temel unsurudur. Bu ilk önce diğerlerinin gerçekten olduğu ve onları daha derin bir şekilde 
anlama arayışını bilmek üzere alınacak her şeydir. Öteki olarak tanımlananı çok iyi tahlil 
edebilmek ve ötekini detaylı olarak tanımak ve anlamak gereklidir. Bu özellikle bir ya da iki 
tarafı ciddi bir şekilde etkileyen ve birlikte bir çözüm bulma çabasına girilen problemler 
olduğu zaman hazır olunması gereken bir husustur. Bu tarz bir anlayış ve karşılıklı güveni 
elde etmeye yönelik taahhüt gönüllerde başlayan bir değişimle birlikte başlayan bir süreçtir. 
Bu konu, tarafların birbirleri arasında problem teşkil eden konuların anlaşılması ve beraberce 
çözüm girişimlerinin olması halinde sonuç verecektir. Böyle bir yaklaşımda önce bireylerin 
kendi iç dünyalarındaki değişimlerden başlamalı ve daha sonra da yaşanılan dünyadaki 
toplumlara sirayet etmelidir. Yahudi-Hıristiyan ilişkilerinde de 35 yıl boyunca ulaşılmak 
istenilen husus budur. Gelinen nokta Yahudi ve Hıristiyanlık adına önemli bir başarı olarak 
değerlendirilse de daha yapılacak çok iş olduğu düşünülmektedir.72 

Papa VI. Paul, dünyanın her yanındaki Katolik piskoposlara gönderilen -Encyclical 
Letter- mektuplarında diyalogu; “gerçek diyalog bir hediyeler değişimidir” şeklinde 
değerlendirmiştir. Bu çerçevede onun Kudüs’e olan ziyareti böyle bir hediye değişimi, derin 
saygının vurgulanması ve Katolik dünyanın liderlerinden ilk ahidin insanlarına olan güvenin 
tezahürü olarak değerlendirilmiştir. Bütün bu gelişme ve açıklamalara rağmen Yahudi ve 
Hıristiyan toplumların iki farklı itikatlı topluluk oldukları da sık sık ifade edilmektedir. 

                                                 
70 Cassidy, The Future of Jewish-Christian Relations., s. 13-15 
71 Cassidy, The Future of Jewish-Christian Relations., s. 17 
72 Cassidy, The Future of Jewish-Christian Relations., s. 18 
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Dolayısıyla teolojik konularda temel sorunların varlığı da göz ardı edilmemelidir. Bu geçmiş 
tarih devam ede gelen diyalogu zaman zaman olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Konuyla 
ilgili olarak, Raymond Apple; “Shoah’ı titremeksizin düşünemiyoruz. Derin üzüntü bizim 
ilerlememize izin vermiyor, kişisel olarak orada olmayan ve bu olaydan sonra doğanlar dahi 
yaralanan insanların parçasıdır”73 diyerek diyalog için mevcut problemlere değinmektedir. 
Cassidy’ de aynı paralelde Papa II. John Paul’un Anıt Mezar’da yaptığı; “biz bu olayı tekrar 
şeytanın, -Nazizm’in milyonlarca masuma yaptığı gibi olayda olduğu gibi- galip 
gelmeyeceğinden emin olmak için hatırlamak istiyoruz” şeklindeki açıklamalara referansla 
‘Biz geçmişi unutamıyoruz ve unutmamalıyız’74 şeklinde düşüncelerini ifade etmektedir. 

8. Yahudi ve Hıristiyanlığın Ortak Değerleri 

Her şeyden önce Yeni Ahit’in Eski Ahit’i tamamen nesih etmeye yönelik olmadığını 
görmekteyiz. İsa’nın “Sanmayın ki, ben şeraiti yahut peygamberleri yıkmaya geldim; ben 
yıkmaya değil, fakat tamamlamaya geldim. Çünkü size derim ki; gök ve yer geçip gitmeden, 
her şey vaki oluncaya kadar, şeraitten en küçük bir harf bile yok olmayacaktır,”75 şeklindeki 
ifadeleri Hıristiyan inancında göre Eski ve Yeni Ahit arasında ortak paydanın belirleyiciliğini 
göstermektedir. Papa II. John Paul ve İsrail’in iki Başhahamı arasındaki 23 Mart 2000’de 
Hechal Shlomo’da ki tarihi toplantının değerlendirmesinde Papa şu ifadeleri kullanmıştır. 

“Bizim ortak sahip olduğumuz çok şey vardır. Bizim barış, adalet, daha fazla insancıl ve 
kardeşçe bir dünya için birlikte yapabileceğimiz çok şey vardır. Tanrının, hepimizin faydası 
için bizi karşılıklı güven ve işbirliğinin yeni ve verimli alanında yönlendirebileceği çok şey 
olabilir.” 

Yahudi - Hıristiyan ilişkisinde daha fazla katılım gerçekleşmektedir. Kendilerini bir tanrı 
ile ahit tipi bir ilişki içerisinde kabul etmelerinden hareketle hayata yönelik temel sorunun 
anlayışı da aynıdır. Papa II. John Paul, konuyla ilgili olarak “Hıristiyanlar ve Yahudiler 
olarak İbrahim’in inancını takip ederek, dünyaya takdis olmaya çağrıldıkları ve bunun 
kendilerini bekleyen ortak ve zorunlu görev olduğunu bilmek durumundadırlar. Hıristiyanlar 
ve Yahudiler bir diğerine ilk takdis olmak durumunda oldukları fikri hâkimdir. Elbette bugün 
dünya tanrının bize sunmuş olduğu doğrulara yönelik bizim ortak tanıklığımıza ihtiyaç 
duymaktadır. Bizim mümkün olan her yerde birlikte atabileceğimiz adımlar mevcuttur” 
ifadelerini kullanmaktadır. 

1999’da İsrail’in 50. yılında Yom Ha Shoah dolayısıyla Roma’da ki Vatikan bahçelerinde 
Menorah’ın aydınlatılması, yeni bir Hıristiyan - Yahudi ilişkisini oluşturmak üzere atılmış 
adımdan sadece bir kaçıdır. Cassidy, özellikle eğitim alanında çok daha fazla şey 
yapılabileceğini belirterek, Yahudi - Hıristiyan ilişkilerinde öngörülü toplumlar olmanın 
sıkıntılarına değinmektedir.76 

Katolik kilisesinde yayınlanan Jewish Statement on Christians and Christianity: Dabru 
Emet77 (We Proclaim The Truth),- ki Yahudi hahamların birçoğu ve teolojik tartışmalarda 

                                                 
73 Raymond Apple, ‘A Remembrance and Reflection on the Holocaust’, St. Thomas More Society ve N.S.W, 

Society of Jewish Jurist and Lawyers, Sidney, 29 Haziran, 1999, s. 11 -http://www.jcrelations.net/en 
74 Cassidy, The Future of Jewish-Christian Relations., s. 18 
75 Matta, 5/17–18 
76 Cassidy, The Future of Jewish-Christian Relations., s. 19  
77 Bu beyanat, Dabru Emet (Doğruyu Söylemek) başlığında olarak 7 Eylül de yayınlamış olup Holocaust’tan 

beri Hıristiyan ve Yahudi ilişkileri hususuna referans etmekte ve Yahudilik hakkındaki Hıristiyan 
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hangi konuların amaçladığına açıklık getiren kişilerce imzalanmıştır- Yahudi ve 
Hıristiyanların birbirlerini nasıl ilişkilendirdiği hususunu incelemiştir. Bu konular ana 
başlıklar halinde şöyledir. 

1. Yahudiler ve Hıristiyanlar ortak payda olarak İlk/Eski Ahid’e inanırlar. Dolayısıyla 
dinsel temel kaynak aynıdır. Söz konusu Kutsal Kitap Yahudiler tarafından ‘Tanah’ ve 
Hıristiyanlar tarafından ise Old Testament / Eski Ahit olarak adlandırırlar. 

2. Hıristiyanlar ve Yahudiler İsrail toprakları üzerinde Yahudilerin talep ve beklentilerine 
saygı duyarlar. 

3. Hıristiyanlar ve Yahudiler Tevrat’ın moral değerlerini kabul ederler. 

4. Nazizm bir Hıristiyan olgusu olarak kabul edilmemelidir. 

5. Yahudiler ve Hıristiyanlar arasındaki insanca uzlaştırılamaz fark tanrının dini 
metinlerde vaat ettiği gibi tümden dünya kurtarılıncaya kadar değişmeyecektir. 

6. Hıristiyanlar ve Yahudiler arasında yeni bir ilişki Yahudi uygulamalarını/stratejilerini 
zayıflatmayacaktır. 

7. Yahudi ve Hıristiyanlar adalet ve barış için birlikte çalışmalıdırlar.78 

Dabru Emet’in Hıristiyan ve Yahudilerin aynı tanrıya ibadet ettikleri hususunda ki 
belirlemesi Cristopherleigton gibi Hıristiyan - Yahudi ilişkileri üzerinde çalışan birçok 
Yahudi için, problematiktir. Leigthon; Triniti ve enkarnasyon doktrinleri “ideolojik tapınılan 
şey olarak Monoteizmin bütünlüğünü ihlal eder şekilde Yahudilerin bir kısmını 
ateşlendirmektedir” hususunu not etmektedir. Dabru Emet hususundaki en dikkate değer yön, 
o zaman, bunlar arasındaki diyalogun isminde geleneklerin her biri içerisinde teolojik 
yansımaları güçlendirdiği hususudur. Pawlikowski “bu Hıristiyan ve Yahudiler arasında ciddi 
teolojik ve dinsel yansımaların yeni bir evresinin başlangıcı olacaktır,” görüşündedir.79 

Katolik kilisesi Yahudi itikadını dünyadaki diğer dinler arasında birisi olarak 
değerlendirmemektedir. Daha ziyade Yahudi itikadı Hıristiyanlıkla kesinlikle özel bir ilişkiye 
sahiptir ve Yahudi itikat Katolik kilisesi yolu ile değerlendirilmiş, Eski Ahit, Yeni Ahit ile 
birlikte olarak terimlerin katı duyumunda tanrı tarafından duyumsandığı şekli ile 
değerlendirilmiştir. Bu bağlamda Kardinal Joseph Ratzinger tarafından 29 Kasım 2000’de, 
‘İbrahim’in Mirası -Bir Noel Hediyesi’ başlığı ile L'Osservatore Romano’da yayınlanan 
makale “Kilise ve Yahudiler arasında ilişkinin yeni vizyonu” olarak adlandırılmaktadır. 
Ratzinger söz konusu makalede “bizim Yahudi biraderlerimize ve kız kardeşlerimize yönelik 
minnettarlığımız ki kendi tarihlerinin zorluğuna karşın, bizim bu tanrıya şu ana kadar olan 
itikadımıza sahip olmaları ve bir tanrı bilgisinden yoksun olan “ölümün gölgesinde ve 
akranlığında yaşayan”80 insanların görüşüne karşın sahip oldukları tanıklıktır,81 şeklinde 
düşüncelerini ifade etmektedir. 

                                                                                                                                                         
öğretilerindeki en son değişimlere yönelik “düşünceli Yahudi cevabı” için bir çağrı yapmaktadır. Bu 
önermektedir ki her iki itikadın paylaşılmış kökleri “kabul edilemez farkları” söz konusudur. En şiddetli 
tartışmalı paragraflarda Dabru Emet, Holocaust’taki Hıristiyanların rolünü göz önüne almaktadır. Victoria 
Barnet, Provocative Reconcilation: Reflections On The New Testament On Christianity, Christian Century, 
September 27- October 4, 2000), s. 1  

78 Cassidy, The Future of Jewish-Christian Relations., s. 19 
79 Barnet, Provocative Reconcilation., s. 3 
80 Luka, 1/79 
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Kilisenin başlattığı yeni bir ilişki formunda, Anti-Yahudiliğin her türünün üstesinden 
gelmeye isteklilik ve bir diğerini anlama ve uzlaşma temelinde yapıcı bir diyalog başlatmaya 
yönelik olarak tanımlanmış yeni bir ilişki ortaya çıkmıştır. Clark Williamson’a göre; 
“Yahudilerle görüşme, Hıristiyan itikadını anlamaya yönelik vazgeçilmezdir. Aksi halde 
Hıristiyanlar da kendi dinlerinin itikadını yanlış anlayacaklar ve bu yanlış anlaşılanlarla 
hareket edilmeye devam edilecektir.’82 Ancak çeşitli dönemlerde yapılan uluslar arası 
toplantılarda ki manzara bu beklentinin gerçekleşmesinde sıkıntılar olduğunu göstermiştir.83 

Bu geniş ölçekte diyalog ile neyin kastedildiği hususu nirengi noktası oluşturmaktadır. Bu 
konu üzerinde daha özel bir terim kullanılması ve “diyalog”dan daha ziyade “karşılaşma” 
teriminin kullanılması daha uygun olacaktır. Dinler arası karşılaşma değişik seviyelere 
yerleştirilebilir. Sosyal ve sivil seviyede, toplumun yapısı ve değerleriyle paralel olarak bir 
çalışma işbirliği formunu alır. Bu ayrıca, akademik seviyede akademisyenlerin varsayımlarını 
incelemeye araştırmaya ve yeni bilgilerin ışığında yeni stratejiler geliştirmeye çalışırlar.84 

İlk dönem Hıristiyanlar, Yahudi mezheplerinden biri olan Ferisiler ile aynı ahlâki 
prensipleri paylaşmaları ve Yahudilik ve Hıristiyanlık arasında gelenek açısından ortak 
paydaya sahip olmasına rağmen zıtlıklar da hâkimdir. Tarihi olaylar bize Hıristiyanlığın 
kısmen Yahudi topluluk içerisinde bir mezhep olmaktan çok kendi özgün inanç ve pratikleri 
olan farklı bir dinsel grup olarak evrimselleşme sürecini göstermektedir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
81 Cassidy, The Future of Jewish-Christian Relations., s. 19  
82 Clark Williamson, A Guest In The House of Israel, Westminster, 1993, s. 9 
83 1994 Şubat’ında, Kudüs dünyanın birçok yerinden ve birçok farklı inançtan gelen dini liderlerin katıldığı bir 

konferans yapılmıştı. Böyle bir ortam/görünüm hem çok renkli hem de etkileyici idi. Katılımcıların bir araya 
gelerek çeşitli konular üzerinde fikir alışverişi olabileceği bekleniyordu. Fakat konferans beklenildiği kadar 
başarılı ve ses getirir mahiyette olmadı. Toplantıya katılmayanlar da vardı. Bunlar arasında İsrail’in önde gelen 
hahamları vardı. Katılmayı reddedenlerden biri olan Başhaham, medyaya “Biz, Yahudi olmayanlarla her hangi 
bir şey hususunda konuşacak bir şeye sahip değiliz!” demişti. Böyle bir ortamda ortaya çıkan sonuç; Yahudi 
olmayanlarla konuşacak bir şeyleri olmama yönünde ikna edilen Yahudiler ve Yahudi olanlarla konuşacak bir 
şeyleri olmamaya ikna edilmiş Hıristiyanların olması gerçeğiydi. Diyaloga Yahudi ve Hıristiyan dünyasından 
yapılan itiraz konuları ve itiraz eden her iki tarafın da şahsi nedenleri büyük ölçüde birbirinden farklıydı. Bkz. 
Raymond Apple, Christian-Jewish Relations: A Jewish Perspective, s. 12 

84 Apple, Christian-Jewish Relations..,  s. 12 
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SONUÇ 

Günümüzde Kuzey Amerika’nın her yerinde ve Avrupa’da yoğun bir şekilde tezahür eden 
Yahudilik-Hıristiyanlık Diyalogu 2. Dünya Savaşından sonraki dönemde başlamış ve 1960’lı 
yılların sonunda ve 70’lerde yükseliş trendini yakalamıştır. Hıristiyanlarca, Tanrı/İsa katili 
olarak görülen Yahudilerin konumunda Konsillerle beraber farklı bir karara varılmış ve 
İsa’nın öldürülmesinin günahı Yahudiler üzerinden kaldırılmıştır. 

Diyalog sürecinin ilk aşamasında birçok Yahudi özellikle antisemitizmin tarihçesi ve 
Nazilerin yaptığı kabul edilen ve Holocaust olarak adlandırılan Yahudi katliamı üzerinde 
durmuşlardır. Diğer yandan birçok Hıristiyan da teolojik konuları tartışmak ve kendilerinin 
Kutsal Kitabı algılayışları ile Yahudilerin Kutsal Kitabı yorumlamalarını karşılaştırmak 
istemişlerdir.  

Hıristiyan teolojisinin tekrar gözden geçirilmesi ve Yahudiler ve Yahudilik hakkındaki 
öğretilerin üzerinde çok önemli mülahazalar söz konusudur. Bu konu gerek kiliselerin resmi 
bildirgelerine ve gerekse birçok makale, kitap ve dergilere de yansımıştır. Yahudilik tarafında 
da Yahudiliğin Hıristiyanlığa olan tutum ve yaklaşımının yeniden değerlendirilmesi süreci 
devam ede gelmektedir. Şu açıktır ki Hıristiyanların Yahudilerle olan diyalogu diğer dinlerle 
olduğundan çok daha farklı bir seviyededir. Yahudi kutsal kitabı tarafından tanıklık edilen 
itikat, her iki toplumlardan birisine daha ziyade bir başka inanç değil, fakat bir diğerinin 
itikadının temeli şeklindedir. 

Geleceğe yönelik, Kardinal Casper’in “biz tam anlamıyla başlangıcın başlangıcındayız” 
yorumu genel olarak paylaşılmaktadır. Yahudi ve Hıristiyanlar için oluşturulan karşılıklı 
saygı, işbirliği ve anlayış ruhu, uyum içerisinde eğitilme ve bilgilendirme ortamlarının 
meydana getirilmesi gibi yeni bir yol açılmıştır. Fakat sadece bununla yetinilmemesi gerektiği 
ve sorun dolu dünyaya Yahudi ve Hıristiyan toplumların önerebileceği çok daha fazla ortak 
beklentilerin olduğu vurgulanmaktadır. Bundan dolayı, aynı tanrıya, moral değerlerine, Kutsal 
Kitabın Eski Ahit kısmına ortak payda olarak sahip olunmasından dolayı bir diğerini dikkate 
almanın yeni ruhunun küreselleşme sürecinin sıkıntılı dönemlerini yaşayan dünyaya sunmak 
zorunda olunan en önemli sembol olabileceği düşüncesi/iddiası hâkimdir. Dolayısıyla 
Yahudi-Hıristiyan ilişkisi, yaşayan dünya dinlerinden hiç birisinin diğeriyle olan ilişkisine 
benzememektedir. Gerek teolojik ve gerekse siyasal temel referanslarını her fırsatta ortak bir 
paydada buluşturmaya ve bunların ortak bir hedefe odaklandığı farklı bir platforma sahiptir.  

Bu nedenle Yahudi ve Hıristiyanların diğer din müntesipleriyle olan diyalog 
çalışmalarının daha iyi gözlemlenebilmesi için söz konusu iki toplum arasındaki ilişkilerin 
geçmişi, bu günü ve geleceğine yönelik bilimsel çalışmaların yapılması son derece önemlidir. 
Bu tarz yapılacak çalışmalar başta ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya olmak üzere 
küreselleşme sürecinin geleceğine yönelik dini siyasi ve ekonomik stratejilerin doğru 
okunması, anlaşılması ve yeni stratejilerin belirlenmesine önemli ölçüde ışık tutacaktır. 
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XX YÜZYILIN BAŞLARINDA NAXÇIVAN POLİSİNİN HALKLA BİRLİKTE 

TERÖRLE MÜCADELESİ  

 

Doç.Dr. Fahreddin CAFEROV∗ 

ÖZ 

Ermenilerin Azerbaycan halkına karşı soykırımı XX yüzyılın başlarında başlamıştır. 

Ermenilerin Azerbaycan ve Nahçıvan kazasında bu civarda yerleştirilmesi 1905- 1907-ci ve 

1918-1920-ci yılların soykırımına, Azerbaycanlıların yurtlarından kovulmasına doğru 

yönelmiş ilk addım olmuştur. 1918-1920-ci yıllarda Ermenilerin Nahcivan, Şerur-Dereleyez 

ve Ordubad bölgelerine saldırıları savunmasız sivil halkı öldürmek amacı güden kesintisiz 

savaş niteliği taşıyordu. Makalede ermeni daşnaklarının özellikle Andranik Ozanyanın, 

Nijdenin, Doluxanovun, Dronun Japon'un (Çipponun) 1918 yılının Haziran ayından 

başlayarak 1920 yılı Temmuz ayına kadar Nahçıvan Şerur-Dərələyəz ve Ordubad bölgelerinin 

neredeyse çoğu köylerine saldırması, yakması ve Türkiye nüfusunun önemli bir bölümüne can 

parazı yaşatmazı göz önündedir. 1918-1920-ci yıllarda ermeni daşnakları Şerurda 76, 

Vedibasarda 118, Dereleyezde 74 köyü, Elinceçay ve Gilançay boyunca 80'den fazla köyü 

yerle bir etmiş, kadın çoçuk dinlemeden her kesi kılıncdan geçirmişler. 

Anahtar kelimeler: Nahcivan, Şerur-Dereleyez, Elinceçay, Andranik Ozanyan, 

Njde, Meşedi Abbas Zalov, Haydar kulu Hasanov, Nehrem, Memmedeli Han Naxçıvanski, 

Kalbalı Han, Caferkulu Han IX ve XI Türk askeri ekslopedisi, Samet bey Cemilinski, 

Vedibasar. 

FIGHT OF NAKHCHIVAN POLICE AGAINST TERRORIZM TOGETHER 

WITH PEOPLE AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 

 

ABSTRACT 

The Armenians' massacre against the Azerbaijan people began since the geinning of 

the XX century. At that time placement and settlement of the armenians in Azerbaijan and 

                                                 
∗ Azerbeycan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyyeti, faxraddin_cafarov@mail.ru 
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Nakhchivan was the first step to the 1905-1907 and 1918-1920 years massacre and 

displacement of the Azerbaijanis from their native lands. The aim of the armenians' attacks to 

Nakhchivan, Sharur-Dəreleyez and Ordubad regions in 1918-1920 years was to kill the 

innocent people. The armenians', particularly Andranik Ozanyan, Nijde, Dolukhanov and 

Dronun Japan's attacks to the villages of Nakhchivan, Sharur-Dereleyez and Ordubad regions 

from June 1918 till July, 1920 and burning these villages and torture against the people there 

is known to the whole world. In 1918-1920 years the Armenians destroyed 76 villages in 

Sharur, 118 in Vedibasar, 74 in Dereleyez, more than 80 along Elinjechay and Gilanchay and 

killed all the people there, including children and women. 

Key words: Nakhchivan, Sharur-Dereleyez, Elinjechay, Andranik Ozanyan, Nijde, 

Mashadi Abbas zalov, Heidargulu Hassanov, Nehrem, Mammadali khan Nakhchivanski, 

Kalbali khan, Jafargulu khan, IX and XI Turkish military expedition, Vedibasar. 

 

СОВМЕСТНАЯ  БОРЬБА  ПОЛИЦИИ  НАХЧЫВАНА  И  НАРОДА 

ПРОТИВ ТЕРРОРА 

Геноцид армян против азербайджанского народа начался в начале ХХ века. 

Размещение армян в азербайджане и Нахчыванском уезде в 1905-1907 и 1918-1920 

годах было первым шагом в изгнании азербайджанцев с их  родных земель. Нападения 

армян в 1918-1920 годах на Нахчыван, Шарур-Даралагез и Ордубад носило цель 

истребления мирного народа. В статье рассказывается о нападених и разгромах со 

стороны армянских дашнаков, а именно Андраника Озаняна, Нижде, Дро, Жапона 

(Джиппона), Долуханова с июня 1918-1920 годах на села Нахчыван, Шаруро-

Даралагеза и Ордубада и истреблении ими большого количества населения Турции. В 

1918-1920 годах армянскими дашнаками в Шаруре было уничтожено 76, в Ведибасаре 

118, в Даралагез 74, Алинджачае и Джиланчае более 80 сел, а население истреблено. 

Ключевые слова: Нахчыван, Шарур-Даралагез, Алинджачай, Андраник 

Озанян, Нижде, Мешеди Аббас Залов, Гейдар Кули Гасанов, Неграм, Мамедали хан 

Нахчыванский, Келбали Хан, Джафаркули хан, IX и XI турецкие вонные экспедиции, 

Самед бей Джамилински, Ведибасар.  

 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

Ulu Önderimiz Haydar Aliyev'in "XX yüzyılda Ermenilerin Azerbaycan'a karşı 

soyqırmı" hakkında 1998 yılında 26 mart tarihli fermanıyla Azerbaycan topraklarına, özellikle 

Nahçıvan'a Ermenilerin saldırısı, topraklarımızın bütünlüğü uğruna mübarizemizde bir çok 

yönden benzer olan 1905-1907 ile 1918-1920-ci yılların olaylarını ermenilerin azerilere karşı 

soykırımını öğrenmeyi, doğru sonuçlar çıkarmayı gerektirir. Ermeniler Erivan kuberniyasında 

Nahcivan, Şerur-Dereleyez ve Ordubad kazalarında yaptıkları etnik temizlik, soykırım ve 

tecavüzleri Azerbaycan tarihinin öyrenilmemiş sayfalarından biri gibi şimdide ciddi ilginçtir 

ve geniş uygulanmaya muhtaçtır. 

İşte bu açıdan halkımızın tüm kesimleri ülke Cumhurbaşkanının fermanının çok 

büyük tarihi önemi olan bir belge olarak değerlendirir. Bu belge devletimizin başkanının 

yurdumuzun tarihine son derece bağlılığını bir kez daha kanıtıdır. 

İncelenen arşiv belgelerinden anlaşılmaktadır ki, Nahçıvan ülkesine Ermenilerin 

saldırısı XX yüzyılın evvellerinden başlayarak 90'ların başına kadar birkaç defa tekrar 

edilmiştir. 

Özellikle 1918-1920-ci yıllarda Ermenilerin Nahcivan, Şerur-Dereleyez ve Ordubad 

bölgelerine saldırı ve bu kazalarda işledikleri ağır suçları daha dehşetli idi. Müslümanların 

kılıçtan geçirilmesi, evlere doldurularak yakılması, köylerin talan edilmesi, Müslümanların 

kendi yurdundan düşmeleri, kuşatma olmaları konusunda artık elimizde çok bulgular vardır. 

1918 yılının 17 Ocak Nahçıvan kazasının Eznebürd köy Ermenileri tarafından bu köyde 

yaşayan 22 kişi Müslüman kadın ve erkek katledildi. Genelde, 1918 yılının başlarından 

itibaren Tiflis Taşnak Konseyi'nden Nahçıvan'a gönderilmiş Xorazyan başta olmak üzere 

yerel Taşnak Ermenileri hem şehirde, hem de Nahçıvan kazasının birçok köylerinde 

Müslüman nüfusuna baskınlar yapmış, binlerce masum insanı öldürdü. 

1918 yılının Mart 18-21-ne gibi Ermeni`ler Elinceçay boyunca Müslüman köylerine: 

Beneniyar, Kızamık, Saltax, Noraşen, Xoşkeşin ve sair köylere saldırarak, köyleri yakmış, 

yağma etmiş, halkı vahşetle öldürdü. Canlarını kurtaranlar ise kendi ocaklarını terk ederek 

komşu köylere, Nahçıvan kentine kaçmışlardır. (1.v 753) 

Ermenilerle Azeriler arasında çıkan kanlı çatışmaların giderilmesi için 15 Mart 1918 

tarihinde Maku serdarı Murtuzakulu Han Müslümanlar`la Ermeni`ler arasında barış oluşması 
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için Ermeni Milli Komitesi adına ve Caferkulu Han Nahçıvanski adına mektup gönderir. 

Mektupta gösteriliyor ki, barış bağlanmasa, suçlu taraf tarafından ateşe tutulup imha edilecek. 

Fakat Ermeni daşnakları, başta Y.Xaraziyan olmakla (Ermeni Ulusal Komitesi 

Başkanı) bu mektubu hiç de umursamayarak Nahçıvan bölgesinin birçok köylerinde yerli 

Ermeniler Müslümanlara karşı kanlı cinayetlet yapmışlar. Buna örnek olarak, Nahçıvan 

kazasının Karahanbeyli köy Ermenileri 31 Mart 1918'de Azerilere ateş açmaya başlarlar. Bu 

çarpışmada Müslümanlar 25 kişi telafat verir ve savaş meydanından cesetlerini 

çıkartamıyorlar. 

Nisan'ın 3'te Müslüman Ulusal Komitesi Başkanı Mirza Nesrulla Usta Ermeni Ulusal 

Komitesi'ne başvurarak cesetlerin verilmesini gerektirir ve 6 ceset Ermenilerden alınır. 

Getirilen cesetler Ermeniler tarafından tanınmaz hale getirilmiş, yakılmış, hatta Meşedi 

Rahim Babayevin kafasını kesmişler. Şehit olanlar: Hacı Muhammed Gulizade, İbarahim 

Halil Hacızade, Kerbalai Abdullah Nehremli, Kerbalai Ali Senem oğlu, Muxdar Hacı 

Beyzade ve başkaları vardı. (2.s.23, 58). 

Belgelerden anlaşılıyor ki, 1918 yılının başlarından itibaren 1920 yılının Temmuz 

ayına kadar başta Andranik Ozanyanın, Njdenin, Dronun, Kibbonun, Doluxanovun ve 

başkalarının başkanlığındaki Ermeni haydut çeteleri tarafından sadece Erivan kuberniyasında 

200'den fazla, Nahcivan, Şerur-Dereleyez ve Ordubad kazasında 50'den fazla Müslüman 

köylerine baskınlar etmiş, yıkmış, yakmış, köy nüfusunun çoğu öldürülmüş, canlarını 

kurtaranlar ise kendi yurdundan düşmüşlerdir. (3. v.103-105). 

18 Haziran 1918 yılında Nahcivan ikinci ilçenin polis komiseri Meşedi Hüseyin 

Salmanov, polis memuru Meşedi Abbas Zalov tarafından yazılmış mektupta Nurs ve 

Qarababa Ermenileri tarafından Nurs köyünün sakinlerinden Şekereli Meşedi Emir oğlunun, 

Şahbuz Yolculuk Memmedkulu oğlunun, Hüseynali Haydar oğlunun, Bahar Asker kızının ve 

Muharrem İmamqulu oğlunun tutulup Qarababa köyüne götürmeleri konusunda bilgi 

vermekle, ek olarak mektubunda gösteriyordu ki, Kolanı ve Gecezur köylerinde at ve ulak 

çalıp götüren Ermeniler 14 kişi müslümanı öldürmüşlerdir. 

Ermenilerin bu cinayetleri ile bağlı Nahçıvan kaza Ulusal Komitesi aynı gün, yani 18 

Haziran'da yaptığı toplantıda Ulusal Komitenin Başkanı Memmedkuluhan Diyarbakır Ermeni 

Milli Komitesinden esir alınmış Müslüman esirlerinin serbest bırakılması ve Müslümanları 
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öldüren Ermeni suçlularını tutulup Müslüman ulusal komitesine devredilmesi konusunda 

ültimatom mektubu gönderilmesi kararı alır. 

Ayrıca toplantıda kaza ve şehirde Ermeniler tarafından işlenen suçların önlenmesi ve 

asayişin yeniden oluşmasına ilişkin kaza ve şehir polis kontrolünde gerekli emirler  veriliyor. 

Özellikle Nahçivan kazasına sokulan Andranik Ozanyanın başkanlığındaki ermeni 

haydut çeteleri Nahçıvan'dan başlayarak Zengezur ve Şuşa çivarı bölgelerde araziyi ele 

geçirmeye çalışıyordu. 

Andranik'in ilk tecavüzü Nahçıvan kazasının Aras nehri kenarında bulunan Yaycı ve 

Aşağı Aza köyleri olmuştur. Ermeni Yaycı köyünde 4000 kişiden fazla Müslüman nüfusunu 

kırmışlara. Yaycı olaylarına ilişkin Nehrem köy halkı Hakan Nağdəliyev 14 Haziran 1918 

yılında Nahçıvan Milli Komitesi Başkanı Mirza Nasrulla Amirovun adına gönderdiği 

mektupta yazıyordu: "Belli ki, Andrnik İran'dan Aras köprüsünden geçerek Yaycı köyüne 

girmiş, bu köyün halkı kılıçtan geçirerek köyü tarumar etmişlerdir . Camaldın ve Erezin 

eyaletine ise Ermeni askerleri dolubdur. Gerekli talimat vermekten dolayı haber ederim 

Nehrem köyü korku içerisindedir ". (2. s. 23). 

Andranik'in bu saldırısı hakkında 17 Ağustos 1918 tarihinde "Borba" gazetesi 

yazıyordu: "... Yaycı köyü darmadağın edildi, nüfusu kılıçtan geçirilmiştir." (4. 1918, 17 

Ağustos) "Borba" gazetesinde "Andranik" başlığı ile yayımlanan yazlıda ise (17 Ağustos 

1918 tarihinde) şöyle Ordubad gelmiş kişi (adı, soyadı gösterilmiyor) Ermeni diplomatik 

misyonu yanında bilgi bürosuna şunları bildirdi: "Haziran'ın evvelerine Aras vadisine 

Andranik'in grup türedi. O, İngilizlerle birleşmek için Culfaya girdi. Yayci köyü püskürtüldü. 

Bundan sonra Andranik Cennet köyünde ve dağlarda yerleşti. Haziran'ın sonunda bilgi alındı 

ki, Türkler Nahçıvan'a saldırdılar. Andranik'in demeti onlarla (Türklerle) savaşa girişti. On iki 

günlük savaştan sonra Andranik Ebrequnus köyüne çekildi, fakat orada da duramadı ... Ben 

buraya gelirken bir kaç gün önce Andranik'in Türklerle savaşının gördüm. Savaş Aza 

köyünün etrafında gidiyordu. Sonucunun ne olduğunu bilemedim. "(4. 1918, 17 Ağustos). 

Yaycı köy sakini V.Hüseynov anılarında şöyle yazıyor: "Halkımıza karşı Ermeniler tarafından 

1918 yılında yapılan soykırımı bizim kəndimizdən dahil bizim ailemizden de yan 

geçmemiştir. O zaman sabah erkenden kendimize saldıran Ermeni silahlılarıyla gecenin 

karanlığında karşılarına ne çıktıysa vurup yıkıyor, yaşlılar ve çocukları xəncərdən geçiriyor, 
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kafalarını kesiyorlardı. O gece yüzlerce annelerin saçları qana bulandı, yiğit oğulların başı diri 

diri kesildi, gözleri çıkarıldı, dilsiz bebeklerin vücudu kurşunlarla delik deşik edildi. Gözleri 

kızmış, insan kanı içmekten doymayan Ermeni daşnakları benim annemi, dört kardeşimi, iki 

bacımı vahşice öldürerek Aras nehrine döktüler. Evet, Ermenilerin yaptıkları vahşetlerleri 

saymakla bitmez. "(5. sayfa 125-126) 

Mektupta belirtildiği gibi bir kaç günden sonra Andranik'in ordusu Çeşmebasar 

köyünden Nahçıvan kazasının  en çok nüfusa sahip olan Nehrem köyünü kuşatır. Fakat 

nehremliler Hacı Mehdi ve Kerbelayı Muhtar Caferzadenin başkanlığında kanlı savaşa girerek 

Ermeni ordularını köye bırakmamış, 3 günlük savaştan sonra Andranik'in ordusu çok sayda 

telafat vererek geri çekilmiş ve Nahçıvan şehrinin kuzeyinde askeri kamp kurmuşlar. 

Andranik'in Nehrem`e saldırısı hakkında Nehrem taborunun taraf ve kırmızı gerilla 

Haydarkulun Hasanov kendi anılarında yazıyordu: "Andranik'in birlikleri ile temel savaş 

İmamzade tarafta gidiyordu. Andranik deniyordu ki, Nehrem köyünün kenarından geçip 

Tezekendde toplanan 300 kişilik Taşnak silahlı destesile birleşsin. Fakat nehremliler buna izin 

vermiyordu. Tabor kamandanı Kerbelayı Muhtar atın sırtında mahalleleri dolaşıyor, halkı 

savaşa kaldırıyor, ateş noktalarına patron, ekmek, su ulaştırırdı. "(6. v 205). 

Kaza içişleri polis komiseri Muhammed Han Naxçıvanski ve şehir polis komiseri 

Abbasqulu bey Tahirov Andranik'in Güznüt`den Nahçıvan'a gelme haberini duyunca 28 

Haziran 1918 tarihinde Nahçıvan kaza Milli Komitesi'ne gelerek verilen haberi komiteye 

bildirdiler. Aynı gün Milli Komite'nin yaptığı toplantıda Andranik'in ordusu ile Nahçıvan 

şehrine seferine dair müzakere ederek tüm polis memurlarına, ayrıca polis Komiserliği 

nezdinde gerçekleştirilen kırmızı gvardiya destelerine talimat verildi ki, şehrin korunması için 

sengerler kurulsun ve savunma için gerekli önlemleri görülsün. 

Nahçıvan şehrine yürüyüşler yapan Andaranikin haydut çeteleri Elinceçay boyunca 

bulunan Müslüman köylerine saldırarak nüfusu neredeyse tamamen kırarak, köyleri 

yakmıştır. Özellikle 1918 yılının Haziran ayının sonlarında Xanağa köyüne saldıran Ermeni 

askerleri köy nüfusunu tamamı kılıçtan geçirmişlerdir. Köy halkından canlarını kurtaran 2 

kişiyi Temmuz ayının 1'inde Nahçıvan'a gelerek kaza polis komiseri Memmedali Han 

Nahçıvanskiye bu trajedi hakkında verdiği bilgilerinde gösteriyorlardı ki, Andranik'in haydut 

çeteleri kendimize saldırarak köy sakinlerini kırmış, nüfusu kısmen kısmı dağlara kaçarak 

kendi canlarını kurtarmak etmişlerdir. 
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Bu facia ile ilgili Memmedeli Han Naxçıvanski Şaxtaxtında bulunan Türkiye'nin IX 

alay komandri Halil Bey'e telefon ederek bildirdi ki, Nahçıvan'da tüm polis memurları da 

dahil olmak üzere yerel savunma birlikleri kurulmuş mevzilerde savunma hattında dururlar. 

Nahçıvan şehrini kuşatma barındıran Andranik şehir nüfusunun teslim olmasını ve silahların 

toplanıp verilmesini talep etmiştir. 1918 yılı Temmuz 2'de Andranik'in Nahcivan kenti 

nüfusunun teslim olması konusunda ultimatumunu Ermeni Ulusal Komutasının Başkanı 

Xarazyan tarafından Nahçıvan Milli Komitesi'ne sunulmuş ve 24 saat mühlet verilmiştir. 

Fakat şehir nüfusu Ermenilere teslim olmayacaklarını ve son nefere kadar vuruşacaqlarını 

bildirmişlerdir. Andranik Türk askeri ekspedisiyası tarafından izlendiyinden Kelbeli Han 

Caferkulu Han oğlu Naxçıvanski şehir nüfusuna talimat verir ki, gereksiz ve eski silahlar 

toplanmış, Andranik'in karargahına gönderilmiştir. Her ihtimale karşı savaşa hazır olmalarına 

dair talimat verir. Andranik artık şehir nüfusu ne teslim olacak, ne de silahı yere koyacaklarını 

anlamıştır. Önümüzdeki günlerde ne ise olacağı bekleniyor. Nüfusun hareketlerinden 

şüphelenen Andranik Haziran ayının 18-de geceyarı şehre saldırı emri verir. İlk savaş "Cıdırlı 

bağ" tarafından başlıyor. Askeri operasyon alanı Şerur otoban yolundan Nahçıvan nehrinin 

sağ taraflı, şimdiki Xətai köyünü kapsamaktadır. Askeri savunma işlemlerinin Tiflis Yunker 

okulunu kurtaran Kalbalı Han Naxçıvanski komuta ediyordu. Bu savaşa neredeyse şehir 

nüfusu ayağa kalkmıştır. Savaşların kızgın bir vaktinde 5 Temmuz 1918'de gündüz saat 14 

sularında Duzdağ tepelerinden Andranik'in kazarmalarına toplardan ateş açılırken ve top 

mermisinin ikinci karargahına yakınlığına düştüğünde Andranik demiştir ki, bu Türk 

füzesidir.  Andranik Türklerin artık Nahçıvan'a dahil olduğuna emin olduğunda emir verir ki, 

savaş dışı, kazarmalar yakılıp terk edilsin. Gerçekten Andraniki izleyen IX ve XI Türk askeri 

ekspedisiyası Xok-Maku yolu ile gelip Araplar köyüne ve oradan da Şaxtaxtı üzerinden Aras 

nehrini geçip Nahçıvan'a yön alır ve Duzdağ tepelerinden Andranik'in kazarmalarını toplardan 

ateşe tutmuşlar. Türkiye'nin IX-XI ordusunun Nahçıvan'a gelişi ile ilgili Andranik'in kendi 

haydut takımı ile 1918 yılı Temmuz ayının 7-Nahçıvan şehrinden Sirab-Qahab yoluyla 

Zengezur kazasına çekilmektedir. 7 Temmuz 1918'de Türk ordusunun IX askeri ekspedi-

siyasını Kuzey ve Batı tarafından Andranik'in birliklerinin üzerine saldırarak Əliabad ve 

Şıxmahmud köylerini Ermenilerden temizleyerek 8 Temmuz'da şehre girer. Türklerin 

Nahçıvan'a gelmesi büyük bayram olarak kutlanıyor. Türk ordusunun yardımıyla Nahçıvan 

kazasının, ayrıca İrevan'dan kuberniyasının Müslüman köylerine Ermeni Taşnak birliklerinin 
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durdurabilmek için yerel ulusal ordu birliklerinin kurulması konusunda pratik çalışmalara 

başlandı. Nahçıvan Milli Komitesinin Mirza Nəsrulla Usta ile Nahçıvan kazasında 18 yaşında 

20 yaşa kadar delikanlıların orduya dahil edilmesi işi polis şefi Muhammed Ali Han 

Nahçıvanskiye verildi. Onun çabası ile sadece Nahçıvan kazasının Nehrem, Karaçuk ve 

Bulqan köylerinden 200 kadar yerli asker toplanarak orduya dahil edilmiştir. Andranik'in 

birlikleri Nahçıvan'dan kaçarken Sirab, Qahab ve Kerimkuluzade köylerinin nüfusunu kırmış, 

canlarını kurtaranlar ise yurtlarından kaçarak kurtulmuşlardır. Andranik'in birlikleri sirab 

köyüne yön aldığı zaman sirab köyü çevresinde birçok göçmen toplanmıştı. Bunlar köyün 

kendisinden, ayrıca uzak ve çevre köylerden gələnləridilər. On beş bin Ermeni haydudu 

silahsız, savunmasız insanların üzerine saldırıya geçtiler. Bir gün içinde 10 binden fazla 

masum kişi kılıçtan geçirildi. Belki de tarih asla Ermeni tarafından yapılmış böyle bir vahşetin 

tanığı olmamıştı. Bu, Ermenilerin Azerilere qarşı sözün asıl anlamında soykırımı idi. 20 gün 

boyunca köy içerisinde birbirinin üstüne qalanmış cesetler bitmek bilmiyordu. Bu manzaraya 

bakan herkes dehşete geliyordu. (7. 2001, 31 Aralık). 

Sonra Andranik'in haydut çeteleri Nahçıvan'ın köyleri olan Goşadize, Şekerabad, 

Gahab, Zeynəddin, Kara-kale ve sair köylerine saldırıp halkı kırarak köyleri talan ediyor, 

evleri yakıyorlar. Umutsuzca kalan köy nüfusu Sirab dağına penah getiriyor. Oraya toplanmış 

460 kişi erkek, kadın, çocuk taşnakçılar tarafından amansızca öldürülür. (6.v 98-105). 

Andranik'in haydut takımı daşnakların ağalık yaptığı Zengezur ilçesine çekilmek için 

Ordubad kazasının dağ köylerine Tivi, Bist, Parağa, Nesirvaz vb. köylere toplanır, "Gapıcıg" 

denilen yerden kaçmaya tələsirdilər. Andranik'in takımı Nahçıvan ve çevre köylerinde 

yaptıkları vahşet sonra 1918 yılı 4 Eylül `de Sisyan`a, Kasım - de görüş gelir ve orada mesgen 

düşürüyor. Bu zamandan Zengezurun, tüm Karabağ'ın kara günleri başlıyor. Şunu da 

belirtmek gerekir ki, Türkiye hükümeti de Andranik'in tüğyanının önlemek, onun Karabağ'a 

kadar büyük arazide işlemiş olduğu katliamlara, celladlığa son vermek için komple sistemli 

etkinlikler görememişti. Bu yüzden de kazalardan, köylerden, farklı kişilerden peşpeşe dertle, 

meşakkatle dolu gözyaşları ile yazılmış teleqramlar, mektuplar, bilgiler Azerbaycan'a 

gelmekte devam ediyordu. Türk ordusunun 1918 yılının Kasım ayına kadar Nahçıvan 

kazasında olan basqınlarını durduruyor. Aras-Türk cumhuriyetinin yenice kurulduğu bir 

dönemde 1918 yılının Kasım ayında İngiliz-Amerikan birlikleri İstanbul'a, Rumlar ise 

Anadolu'ya sokuldukları ile ilgili, Türkiye'de bağımsızlık uğrunda savaş başladığından türk 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

askerleri Kafkasya'dan, ayrıca Nahçıvan üzerinden çekilmektedir. 19 Aralık 1918 yılında 

Ermeni daşnakları Şerur bölgesine saldırıyorlar. Ermenileri önlemek için Bahrem Han 

Naxçıvanskinin komuta ettiği Nahçıvan taboru Demirci tarafdan saldırıp, külli miktarda 

askeri cephane, top, erzak ve bir makineli tüfek ganimet almış, 25-30 kişi Ermeni askerini yok 

etmişlerdir. Ermeni dayanamayıp geri çekilmişlerdir. (3. ve 42). Türk birliklerinin hadiseleri 

ele aldıkdan az sonra Ermeniler Albay Doluxanovun önderliğinde güçlü silahlı grup 

oluştururlar.  Albay Doluxanov Ermenistan'a gelen gibi quberniya müslümanlarına başvurarak 

bildiriyor ki, Müslümanlarla dostluk kuracak. Doluxanovun bu vaatlerine inanan Vedibasar 

bölgesinin Müslüman halkı onu kendi takımı ile develi köyüne bırakıyorlar. Fakat Albay 

kendi sözüne amel etmez oldu. Onun destesinde olan Artus adlı bir kişi askeri hisselerle 

Vedibasar ilçesinin Said-Ketanlu, harab-Ketanlu, Qadılı, Yukarı Qarabağlar, Dehnez, 

Ağasıbeyli, Sehrablı köyünün Müslümanlarını kırıyor, acımasızca kesip doğrayırlar. 

Ermenilerin yaptıkları bu katliamın hiçbir anlatımı yazıya sığışdırmaq mümkün değildir. 

Meydanlarda serilen ölülerin, yaşlıların, kadınların, çocukların meyitlerine saygısızlık 

yaparak karınlarını deşirler, gözlerini çıkarıyor, yakıyorlar. Ayrıca bu köyde sığınak bulan 

yüzlerce göçmeni da kesip doğramışlar. Ermenilerin bu saldırısı ile ilgili Erivan 

kuberniyasının Vedibasar ve Melistan Müslümanlarının müvekkili Muharrem Aliyev 29 Ocak 

1919 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi Başkanı Feteli Han Hoyskiy'e 

gönderdiği mektupta yazıyordu: "... Ocak ayının 26-27-de albay Doluxanovun başkanlığında 

Ermenilerin "Vanslar" ve "Sasunlar" dedikleri çeteleri Vedibasar ilçesinin Qarahaç, Qadılı, 

Seyyid Ketanlu, Yukarı Qarabağlar, Ağasıbeyli, Dehnez ve Sahablı köylerine saldırarak istila 

ederler. Ermeniler bu köylerde Müslümanları qırmamışdan önce birkaç yüz evli kadınları ve 

kızları esir alırlar. Bu kadınların kurtarılması için Müslümanlar Erivan'a temsilci 

gönderiyorlar ki, kadınları özgür etsinler. Ermenistan hükümeti bu kadınları özgür kendi 

yerlerine geri söz verir, fakat sözünü takip etmiyor. "(8.v 47).  

Muharrem Aliyev mektubunun sonunda Türkiye Hükümeti'nden kadınların 

kurtarılması, Müslüman köylerine çarpan hasarın ödenmesi için Ermenistan hükümeti 

karşısında gecikmeden mesele kaldırılmasını talep etmiştir. Ermeni genosidinden kurtulan 

mültecilerin büyük bir akımla Ermenistan'dan Aras-Türk Cumhuriyeti'ne gelirler. 1919 Ocak 

sayısı 100 bine ulaşmıştır. Ermenistan topraklarında 200'den fazla Müslüman köyünü 
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damadağın edip Müslümanları kılıçtan geçiren, yakan Ermenilerin şiddet hareketleri Azerileri 

kendi yurtlarını bırakıp gitmeye zorlamıştır. 

Ermenilerin Ermenistan'da işlenen bu cinayetler az imiş gibi, Rus subay 

Doluxanovun komuta ettiği Ermeni birlikleri 1919 yılının Ocak ayı sonlarında Ermenistan'dan 

Şerur kazasına saldırıyorlar. Ermenilerin Şerur tarafa hareketi Aras-Türk Cumhuriyeti 

hükümetine ulaşan gibi hükümet tarafından talimat verilir ki, Ermeni birliklerinin önü alınsın, 

ayrıca Şerur kazasının "Kurt Kapısı" denen yere Ermeni birliklerinin önüne kesmek için 

Kalbalı Han Nahçıvan başkanlığında yerel savunma birlikleri gönderilir. Kanlı savaşlardan 

sonra Zeyve köyünde Ermeni daşnakları yenilerek geri çekilirler. Bu yenilgi rağmen 

Ermeniler 1919 yılının Ocak-Mart aylarında Nahcivan, Şerur ve Ordubad kazalarına çeşitli 

yönlerde saldırılar ve büyük katliamlar yapdılar. (9.v 88). Ermenilerin bu tecavüzleri ile ilgili 

Azerbaycan`ın Naxçıvandakı müvekkili Samet bey Cemilinski 20 Mart 1919 yılında 

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği teleqramında yazıyordu: "... Martin 19 

Ermenilerin nizami birlikleri bizim üzerimize üç taraftan çok güçlü saldırıya başlamışlardır. 

Birincisi Büyük Vedi, ikincisi Tivi köyü ve üçüncüsü Ordubad taraftan. Lütfen bu konuda 

durumu bizim hükümetimize bildiresiniz. "(7.v 47) 

Azerbaycan'ın Ermenistan'daki temsilcisi Muhammed Han Tekinski 16 Mayıs 

1919'da Azerbaycan Genel Bakanına gönderdiği teleqramında yazıyor: "Mayın 2'de 

Nahçıvan'a Ermeni asgerleri saldırdı. O yüzden de Ermenistan'a baskı gösdermek gerekir. 

Bizim asgerleriniz hemen Ermenistan sınırında yerleşdirilmelerini uygun olduğunu 

düşünüyorum. Nahçıvan bölgesinin halkı direnmeye hazırdır. Fakat İngiltere'nin 

Ermenistan'ın lehine olarak olaylara karışmasından yedek ediyor. Mayın 2'de Devi Erivan'dan 

Nahçıvan'a oradan. Dilicanda eksik içeren 4. Alay duruyor. Diplomatik temsilci Tekinski. 

"(7.v 88). 

Nahçıvanı tarafsız bölge ilan edip Ermenistan yönetimine vermek amacıyla 

Nahçıvan'a gelen İngiliz emperyalistleri kendi askeri birliklerini Noraşen, Şahtahtı, Nahcivan, 

Culfa demiryolu istasyonunda ve Şerur - Dereleyez otoban yolunda yerleştirmişlerdir. 1919 

yılı Mayıs ayının 5-Nahçıvan şehrine gelen İngiliz generalı Devi Nahçıvan ve Şerur 

kazalarında yaşayan Müslümanları toplayıp miting geçiriyor ve açıklar ki, Müslümanlar 

Ermenistan hükümetinin yönetimine tabi olmalıdırlar. (3.v 154). Genel E.Devinin ileri 

sürdüğü bu önerinin kapsamlı analizinden sonra kentin ileri adamlarından Hacı Özen 
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mitingde konuşma yaptı demiştir: "Ben şehir nüfusu adına söylüyorum, biz Taşnak 

hakimiyetini kabul etmeyip ona boyun eymeyeceyiz" Nahçıvan ülkesinde yaşanan bu 

olaylarla ilgili Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ın Ermenistan'daki yetkilisi 17 

Haziran 1919 yılında M.Tekiniskiye gönderdiği teleqramda yazıyordu: "Nahcivan, Şerur, 

Vedibasar, Şahtahtı ve Ordubad ilçelerinde mevcut durumla ilgili acil haber verin. Culfa 

kimin elindedir? "(5.v 95). 

21 Haziran 1919 yılında M.Tekinski Azerbaycan Dışişleri ne cevap teleqramında 

yazıyordu: "Nahcivan, Şerur, Vedibasar, Şahtahtı bölgeleri Ermeni birlikleri (İngilizlerin 

yardımıyla) tarafından istila edilmiş ve orada Ermenistan hükümeti yaradılmışdır. Naxçıvanın 

ulusal konseyi benden ister ki, ittifak komutasında ileteyim ki, İngiliz generalleri Devi, 

Xatisovun vaatlerine rağmen Ermenistan hükümeti burada yaşayan Müslümanları talan 

ediyor, arama yapıyorlar, ellerinr ne geçiyor, silah, mobilya, direk, ahşap ve başka şeyleri 

taşıyıp aparırlar. Naxçıvan ulusal konseyi ister ki, ittifak Komutanlığı bu yasadışı eylemleri 

durdursun. Culfa da Ermenilerin elindedir. Siz Nahçıvan ulusal konseyinin ricasını yerine 

getirmeyi mümkün hesap musunuz? Ordubadlılar henüz Ermenileri Ordubada buraxmamış-

lar... "İngilizlerin Nahçıvan'da yarattıkları İngiliz-Taşnak askeri hükümeti nüfusun milli 

benliğini hakaret ediyor, birçok demokratik fikirli adamları, askeri hakimler tutuklayarak 

Aleksandropola, (şimdiki Leninakan FC) ve Sevan sürgüne göndermiş ve bir çoğunu yargısız 

cəzalandırmışlar. İngiliz-Ermeni təcavüzkarlarının yaptıkları bu suçlara karşı 1919 yılının 

Temmuz ayının ortalarında Nahçıvan'da ve Şerur kazasında isyan kaldırılır. İsyan neredeyse 

tüm Nahçıvan kazasını sarar. İngilizlerin Nahçıvan'da yarattığı, vali Varşamyan başta olmak 

üzere Taşnak askeri hükümeti kovuluyor. Nahçıvan ve Şerurda duran qarnizonlar perakende 

surette Nahçıvan ülkesini terk edip kaçtı. 1919 yılının sonlarından başlayarak 1920 yılının 

Temmuz ayına kadar Ermeniler Şerur-Dereleyez, Nahcivan ve Ordubad bölgelerinin 

neredeyse çoğu köylerine saldırmış, yakmış, Azerilerin önemli bir bölümünü kırarak imha 

etmiş, nüfusun bir kısmı ise Ermenilere karşı savaşarak, kuvvetler eşit olmadığı için kendi 

yurtlarını, ocaklarını terk etmeli olmuştur.  

Ermenilerin tuzağı ile Erivan kuberniyasında kaçak düşmüş bazı köylüler kendi 

köylerine döndükten sonra Ermeniler tarafından kılıçtan geçirilerek yok edilmişlerdir. Ordu-

bad kaza reisi Tahirov Nahçıvan general-valisine 6 Ocak 1920'de vurduğu teleqramda 
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yazıyordu: "Üç gün önce Korçevan köyünde Ermeniler 100 kişiden fazla Müslümanı bir araya 

getirip, kadın ve çocukları acımasızca öldürdü." (3. ve 16).  

Arşivde incelediğimiz bir çok belge bunu bir kez daha ispatlamaktadır. Örneğin, 

Abbasqulu bey Şadlinski tarafından Büyük Vediden 7 Ocak 1920'de vurulan teleqrama ele 

alalım. Teleqramda kaydediliyor: "Tehmagan köylüler Ermenilerin sözleşmesine inanarak 

kendi yurtlarına göç etti. Ancak Ermenilerin orada bulunan nizami ordu bölümleri tarafından 

onlar kesilip doğranırdılar. Bilgi için bu durumu size iletiyorum. (7.v 11). 1920 yılı Mart 

ayından başlayarak Ermeni birlikleri Vedi, Cüve ve Yaycı başlamış Ordubadadek araziyi işgal 

edip, Zengezur ve Dağlık Karabağ ile Ermenistan'ı birleştirmek için yoğun biçimde askeri 

hazırlık çalışmaları yapıyor. Bu arada sınır alanlara 6630 kişi yaya, 1130 kişi suvari, 66 

makineli tüfek ve 26 top toplaşmışdır. Dro, Njde ve başka Taşnak liderleri Zengezurun 

korunmasına büyük önem veriyorlardı. (7.v 74). 1920 yılı Mart ayının 21-de 10 bin kişilik 

Ermeni daşnakları Ordubad kazasının Düylün, Venend, Velever, Xanağa, Beksar, Ağrı, Dize, 

Unus, Əylis, Kilit, Anabad, Gənzə vb. Köylerine saldırarak yakmış, yağma edip nüfusun çok 

kayıplar olmuştur, fakat Ermeniler şehre giremez değildir. (8. 1920, 15 Nisan). 1918-1920-ci 

yıllarda ermeni daşnakları Şerurda 76, Vedibasarda 118, Dərləyəzdə 74 köyü, Əlincəçay ve 

Gilançay boyunca 80'den fazla köyü yerle bir etmiş, yakmış ve nüfusunun çoğunu kırmıştır. 

(6.v 74). Erzurum'da yayınlanan "Kaf Dağı" adlı gazetesi Türkiye kaynaklarına dayanarak 

bilgi vermiştir ki, 1918-1921-ci yıllarda Nahçıvan bölgesinde Ermeniler tarafından 73.727 

kişi Azerbaycanlı en vahşi şekilde öldürülmüştür. (5.s. 41-42)  

Sonluq.1918-1920-ci yıllarda Ermenilerin Nahcivan, Şerur-Dereleyez ve Ordubad 

bölgelerine saldırıları savunmasız sivil halkı kırmak amacı güden kesintisiz savaş niteliği 

almıştır. Birçok tarihi belgeler tanıklık ediyor ki, 1905-1907, 1918-1920-ci yıllarda 

Kafkasya'da kendi tarihi etnik topraklarında etnik temizlik ve soykırım politikalarına maruz 

kalan milyonlarca Azerbaycanlı toplu şekilde katledilmiş, dede-baba topraklarında sürgün 

edilmiştir. 

Maalesef, 1988 yılından başlayan asılsız Dağlık Karabağ sorunu, Azerbaycan toprak-

larında meydan sulayan Ermeni irticasının ve bu irticanın kurbanı olan masum Azerbaycan 

nüfusunun acı ızdırapları sivil dünyanın sessizliği ile karşılandı. Böyle durumdan ruhlanan ve 

kullanan Ermeniler Azerilere karşı soykırım politikasını ve birbiri ardına eşi görülmemiş 

tarihi cinayetlerini gerçekleştirmeye muvaffak oldular. Milli Lider Haydar Aliyev 1998 yılı 
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Mart ayının 26-da "Azerbaycanlıların soykırımı hakkında" fermanı onun kendi halkı 

karşısında, suçsuz yere öldürülenlerin ruhu önünde en büyük hizmetlerinden biridir. 

Topraklarımızın işgali, halkımızın suçsuz yere kırılması, yerleşim menteqelerimizin, köy ve 

şeherlerimizin viran edilmesi süreçlerine tarihte ilk defa bu fermanla siyasi değer verilmiştir. 
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HEMŞİRELİKTE YARATICILIK 

 

      

Uzm. Hemşire Hanife TİRYAKİ ŞEN1  Dr. Feride TAŞKIN YILMAZ2

  

Öğr. Gör. Dr. Eylem PASLI GÜRDOĞAN3 

Öz 

 Toplumun ve insanlığın gelişmesinde önemli bir yer tutan yaratıcılık, her bireyde var 

olan ve insanın yaşamının her döneminde bulunabilen bir yetenek, günlük yaşamdan bilimsel 

çalışmalara kadar uzanan geniş bir alanı içine alan süreçler bütünü, bir tutum ve davranış 

biçimidir. 

 Günümüzde değişen sağlık bakım gereksinimleri dikkate alındığında hemşirelik 

mesleği, yaratıcı, araştırıcı, bilgiye ulaşan, bilgi üreten ve bilgiyi kullanabilen meslek 

üyelerine ihtiyaç duymaktadır. Organizasyonel sistemlerde yaratıcılığın yaygınlaşması, 

profesyonel hemşirelik uygulamalarının ve hemşirelik bakımının gelişmesine, iyileşmesine 

olanak sağlar, problem çözmeyi arttırır. 

 Bu makalenin amacı, hemşirelikte yaratıcılığın önemine ve gerekliliğine dikkat 

çekmek, hemşirelik bakımının sunumunda yaratıcılığın ortaya konulmasına katkı sağlamaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Hemşire, yaratıcılık, yaratıcı düşünme. 
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CREATIVITY IN NURSING 

Abstract 

Creativity which  has  an important place on development of society and humanity  is 

a talent which exsists in all individuals and all parts of human life,which is a  sum of 

processes which includes a vast area that reaches over to scientific studies from daily 

life,which is  a form of attitude and behaviour. 

        By taking into consideration of changing health care requirements nowadays, nursing 

needs creative and curious members of occupation who reach,produce and use 

knowladge.Expanding of creativity in organizational systems makes professional nursing 

practice and health care performance possible for improvement and increases problem solving  

in nursing practice. 

        The aim of this article is atracting attention to importance and necessity of creativity in 

nursing and contributing to be brought up creativity in nursing care performance. 

        Key Words: Nurse, creativity, creative thinking. 

 

Giriş 

 

 Hızla değişen ve rekabetin gittikçe arttığı bir dünyada yaratıcılık büyük bir öneme 

sahiptir  (Yıldırım 2007). Yaratıcılık kavramı doğurmak, yaratmak, meydana getirmek 

anlamında olup son çeyrek asırda üzerinde çokça durulan, dikkat çeken konulardan biridir 

(Yenilmez ve Yolcu 2007).  

 Toplumun ve insanlığın gelişmesinde önemli bir yer tutan yaratıcılık, her bireyde var 

olan, insan yaşamının her döneminde kendini gösterebilen bir yetenek, günlük yaşamdan 

bilimsel çalışmalara kadar uzanan geniş bir alanı içine alan ve sanatsal alanda başyapıtların 

ortaya çıkmasını sağlayan süreçler bütünüdür (Acıbozlar 2006; Emir 2001; Güldaş 2009). 

Yaratıcılık görme ve yanıt verme yeteneğine ek olarak sorunlar karşısında zihni en iyi 

kullanma sanatıdır (Şen 1999). Diğer bir ifadeyle, yaratıcılık ilahi bir esinlenme ya da çok az 

insanın şans eseri elde edebileceği özel bir içgörü değil, uygulamalarla geliştirilebilen bir 

beceri ve davranış biçimidir (Kaya 2008). 

 Yaratıcılık, bireylere bilgilerin geliştirilmesinde, arttırılmasında, hayali ve üretken 

uygulamaların incelenmesinde yardımcı olur. Yaratıcılık her ne şekilde olursa olsun amaçlı ve 
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uzun süren çalışmalar sonucunda ortaya çıkar (Acıbozlar 2006; Forrest 1999). 

Yaratıcılık alanında yapılan ilk çalışmalarda, kişinin yaratıcılığı yani kişilik, bilişsel 

stil, bilgi ve beceri, iç kaynaklı güdülenme gibi bireysel özellikleri üzerinde durulmuştur 

(Ertenü 2007). Yaratıcı olmak, herhangi bir şey hakkında sıra dışı veya alışılmadık biçimde 

düşünmek yani “bilinen çerçevenin dışında düşünmek” anlamına gelir (Yıldırım 2007). 

Yaratıcı insanlar, akıcı, esnek, özgün düşünürler ve bu özellikler, sorun çözmede, yeni 

çözümler bulmada, yaratıcı yaklaşımlarda temel özelliklerdir (Şen 1999). 

 Yaratıcılıkta kişinin belli bir alt yapısının olması zorunlu görülmektedir. Birey hangi 

alanda çalışacaksa, hangi alanda yeni bir şey ortaya koyacaksa, o konuya ait bilgiler, o 

konunun değişik değerlere çevrilmesi, değişik olasılıklar, olayın zihinsel muhasebesi ve o 

alana dönük uygulama çalışmalarının yapılması, çalışılacak alana değer verme gibi bilişsel, 

duyuşsal ve davranışsal özelliklerin işe konulmasının gerekli olduğu söylenebilir (Emir 2001).  

Yaratıcılık zamanla öğrenilebilir ve geliştirilebilir. Yaratıcı olmayan birey yoktur. 

Sadece az ya da çok engellenmiş, dondurulmuş ve uzun ya da kısa süreli eğitime gereksinmesi 

olan bireyler vardır (Yıldırım 2007).  

Araştırmacılardan bazıları yaratıcılık ile yaratıcı düşünme kavramlarını birbirlerinin 

yerine kullanmaktadır. Aslında yaratıcılık genel olarak, bireyin kendisinde bulunan, miktarı 

kişiye göre değişiklik gösteren yaratıcı düşünme potansiyelidir. Yaratıcı düşünme becerisi ise; 

bireyin bir temel fikri ve ürünü değiştirme, birleştirme, yeniden farklı ortamlarda kullanma ya 

da tamamen kendi düşüncelerinden yola çıkarak yeni ve farklı ürünler ve bilgiler üretme, 

olaylara farklı bakabilme, küçük çaplı da olsa bazı buluşlar yapabilmeyi kapsar (Özcan 2009). 

Yaratıcı kişide bulunan özellikler  

− Yaratıcı kişiler yüksek zeka sahibi olanlardan çok, çok yönlü düşünme yetisine sahip 

olanlardır. Yaratıcı kişiler genellikle zeki olsalar bile, zeki bireyler her zaman, her konuda 

yaratıcı olmayabilir (Aktamış ve Ergin 2006).  

− Yaratıcı kişiler çevrelerinden çok fazla bilgi almaya hazırdırlar. Bu kimseler bir sorunla 

karşılaştıklarında iyi bilgi bulamadıklarında tahmin yapıp bu tahmini desteklemeye 

çalışırlar.  

− Yaratıcı kişi, esnek ve uyum sağlayıcı bir düşünme yeteneğine sahiptir. Çevresindeki 

sorunlara duyarlı ve yaklaşımı esnektir. İlginç öneriler sunarlar. 

− Yaratıcı kişi güçlü sosyal ilişkileri rahatlıkla kurup devam ettirebilir, toplumla arası iyidir.  
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− Başkalarının eleştiri ve önerilerini dinler, ancak kendi için kendi karar verir.  

− Yaratıcı kişi güçlü bir bellek ve merak sahibidir. Kavrama düzeyi ve öğrenme arzusu 

yüksektir. İsteklidir,  sezgi ve seçicilik yeteneği fazladır.  

− Yaratıcı kişilerin hayal kurma güçleri yüksektir. 

− Yaratıcı kişiler, duygularını ve bilinçaltlarını çok rahat açığa vururlar. 

− Yaratıcı kişiler, problemlerin sonunda orijinal fikirler üretme eğilimindedirler. 

− Yaratıcı kişi, sade ve basit yöntemler yerine kompleks olanları tercih eder, kompleks bir 

yaşamı vardır. 

− Yaratıcı kişiler, başarı için, belli bir alanda uzun ve zorlu bir yol katederler, başarısızlıktan 

korkmazlar. 

− Yaratıcı kişi, güçlü bir espri yeteneğine sahiptir.  

− Yaratıcı kişi, risk karsısında doğabilecek tehlikeyi göze alır (Acıbozlar 2006; Yıldırım 

2007). 

Yaratıcılığı engelleyen kişilik özellikleri 

• Bireyin kendi kişisel rahatına olan düşkünlüğü,  

• İçsel özgürlükten yoksun olma,  

• Çalıştığı konu ya da alan hakkında yeterli bilgi sahibi olmama,  

• Korku, kuşku ve belirsizliklerin hayatın yönlendiricileri olması,  

• Yanlış yapmaktan, yenilgiye uğramaktan, alay edilmekten korkma,  

• Hırsı olumlu yönde kullanamama,  

• Belli bir otoriteye bağımlı olma,  

• Aşırı mükemmelci olma,  

• Tüm eğitim ve öğretimde akıl ve mantık ağırlıklı bir sistemden geçmiş olma sayılmaktadır 

(Şen 1999).  

Yaratıcılık sürecinin aşamaları 

 Yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması belirli bir sürecin tamamlanmasıyla gerçekleşir. 

Yaratıcı kişilerin davranış ve düşüncelerinin oluşma aşamaları şöyledir: 

1. Hazırlık aşaması: Problemlerin belirlendiği aşamadır. Önce sorunu hisseder. İlgilenecek 

bir şey olduğunu fark eder. 

2. Veri toplama aşaması: Soruna konsantre olur. Tüm bilgileri toplamaya başlar. 

3. Kuluçka aşaması: Gerekli bilgileri topladıktan sonra bir süre için aklının bir köşesinde 
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saklar. 

4. Aydınlanma aşaması: Sorunu çözmek için, beklenmedik bir zamanda aklına yeni bir fikir 

gelebilir ve bu fikri not alabilir. Ani bir düşünce parıltısı ile “beyinde şimşek çakması” da 

denen anlık bir dönemdir. 

5. Doğrulama aşaması: Bu aşamada kişi, mantıklı tartışmalarla ya da deneylerle yaratıcı 

çözümün geçerli olabileceğini açıklamaya çalışır (Şen 1999; Yıldırım 2007). 

 

Hemşirelikte yaratıcılık 

Literatürde yaratıcılık çalışmalarının daha çok eğitim alanında yoğunlaştığı, spesifik 

olarak hemşirelikle ilgili yapılmış az sayıda çalışma olduğu belirtilmektedir  (Ku, Chang, Kuo 

ve Sheu 2010). Oysa yaratıcılık hemşirelik mesleğinin enerji kaynağıdır (Khorshid 2010).  

Sağlık bakım çevresi birçok tehdit ve problemin olduğu karmaşık bir yapıya sahiptir 

(Forrest 1999).  Böyle karmaşık bir yapıda hizmet sunan hemşirelerin, çağdaş bir profesyonel 

olarak, çevresindeki değişim ve yeniliklere uyum sağlayabilen, yaratıcı düşünceler üreterek 

problem çözebilen, sorgulayabilen, esnek davranabilen farklı disiplinlerden etkilenerek 

mesleğe katkılar sağlayabilen eleştirel düşünebilen ve evrensel değerleri özümsemiş; tüm bu 

süreçte de insan sevgisini temel alarak, bilim ve sanatla ilgili olan bireyler olması zorunlu hale 

gelmiştir (Bahar 2006). Dolayısıyla hemşireliğin, fırsatları, olası sonuçları görebilmek ve 

geçerli cevapları bulabilmek için yaratıcı düşünceyi kullanabilmesi ve profesyonelliğin doğası 

olarak yaratıcı eylemi ortaya çıkarabilmesi çok önemlidir. Yaratıcı karar veren hemşireler, 

geleneksel yöntemlere ve göreneklere uymayan farklı kişilerdir. Hemşirelik mesleğinin 

karmaşıklığı, yaratıcı problem çözme becerisi yüksek olan hemşireler gerektirmektedir 

(Acıbozlar 2006; Cohen 2002). 

Günümüzde sağlık bakım alanındaki sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmeler 

son yıllarda hemşirelere önemli sorumluluklar ve roller yüklemiştir (Karagözoğlu 2008).  

Değişen sağlık bakım gereksinimleri dikkate alındığında hemşirelik mesleğinin yaratıcı, 

araştırıcı, bilgiye ulaşan, bilgi üreten ve bilgiyi kullanabilen meslek üyelerine ihtiyaç duyduğu 

görülmektedir (Denat ve Memiş 2006). Le Storti ve ark. (1999) çalışmasında da mevcut sağlık 

bakım çevresinin, yaratıcı bir değişikliği gerektirdiği belirtilmektedir.  

Yaratıcı düşünme Amerika’daki eğitim uzmanları tarafından hemşirelik eğitiminin en 

önemli amaçları arasında 3. sırada değerlendirilmektedir (Ku ve ark. 2010). Ayrıca yaratıcı 
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düşünme becerilerinin, hemşirelerin en önemli yeteneklerinden biri olması gerektiği 

vurgulanmaktadır (Acıbozlar 2006). Aslında birçok hemşire yaratıcılığının farkına 

varmamakta ve onu anlayamamaktadır. Oysa hemşire yaratıcılığı ile;  

- Başkalarının kendini rahat hissetmesini kolaylaştırır, 

- Hasta için güvenli bir sağlık bakım çevresi yaratır, 

- Hemşirelik için müfredat ve sürekli eğitim kursları planlar, 

- Hipotez kurar, 

- Hemşirelik bakım planı oluşturur, 

- Hemşirelik araştırmaları yapar ve yeni bilgi üretir, 

- Yeni sağlık bakım ürünleri icat eder, 

- Birden çok işi aynı anda yapmayı başarır, 

- Sınırlı kaynaklarla birimi yönetir, 

- Hemşirelik mesleğini güçlendiren fikirler oluşturur, 

- Bütçe oluşturur, 

- Bakım planı, hasta eğitim materyali, makale ve kitap yazar (Khorshid 2010). 

Yaratıcılık, hemşirelik sanatı ile bilimi arasındaki bir evlilik olarak da nitelenmektedir. 

Vakanın yönetimi, eğitimi, görüşme gibi roller ışığında hemşire gelecekteki sağlık bakım 

çevresinin şekillendirilmesine yardımcı olacaktır (Le Storti ve ark. 1999). Profesyonelliğin ön 

koşulu, rutinlerden uzaklaşıp yaratıcı gücün kullanıldığı görevler yüklenme ve bunları uygun 

bir şekilde yerine getirme çabasına sahip olmaktır (Fullbrook 2008).  Organizasyonel 

sistemlerdeki yaratıcılığın genişlemesi, profesyonel hemşirelik uygulamasının gelişimine, 

bakım vermenin gelişmesine, iyileşmesine ve organizasyonel performansın artmasına imkan 

sağlar (Gilmartin 1999).  

 Literatürde yaratıcılık ile iyileşme arasında olumlu bir ilişki olduğu da belirtilmektedir. 

Hemşireler hasta bakımına yaratıcı sanatları taşımada temel bir rol oynar (Lane 2005). 

Yaratıcı düşünme, hasta bakımının nasıl yapılması gerektiği konusunda hemşirelere yeni 

perspektifler sunmaktadır. Yaratıcı hemşireler, organizasyon ve çalışanlar için yarar sağlayıcı 

yeni ve farklı fikirler ortaya koymalıdırlar (Acıbozlar 2006; Duffy 1997). Yaratıcılık, 

hemşirelik uygulamalarında problem çözmeyi artırır (Kalischuk ve Thorpe 2002).  Ayrıca 

yaratıcılık ve yenileşme, hemşirelerin kendi potansiyellerine şaşırmalarını, hayran olmalarını 

sağlayacaktır (Feldman, Ruthes ve Cunha 2008).  
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Sonuç ve Öneriler 

Hemşireler, sağlık hizmetlerinin sunumunda üstlendikleri rol ve sorumlulukları yerine 

getirirken karşılaştıkları problemlere bilimsel çözüm bulmada, sağlık disiplini olarak mesleki 

gelişmeye katkı sağlamada, değişen ve gelişen teknolojiye uyumu kolaylaştırmada, hemşirelik 

bakımını kolaylaştırmada ve bakımın kalitesini artırmada yaratıcılıklarının farkına varmalı,  

bu özelliğini geliştirmeli ve ortaya koymalıdır.  
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SON DÖNEMLERDE TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE YAŞANAN İÇ VE DIŞ 

POLİTİK GELİŞMELER VE İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Yıldız Deveci BOZKUŞ∗∗∗∗ 

Öz 

Bu çalışmada özetle son 3 yılda Türk-Ermeni ilişkilerinde yaşanan iç ve dış politik 

gelişmeler ve bu gelişmelerin iki ülke ilişkilerine yansımaları incelenmeye çalışılacaktır. Bu 

çerçevede ilk olarak konuya genel bir giriş yapıldıktan sonra iki ülke ilişkilerinde özellikle 

Türkiye’nin ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik atmış olduğu adımlar ve bu adımların 

beraberinde getirdiği bir takım yeni düzenlemeler ele alınacaktır. Daha sonra Türk-Ermeni 

ilişkilerine dair dış politikada öne çıkan konular ve bu konuların Ermeni sorununa etkileri 

incelenmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ermeni sorunu, Türk-Ermeni İlişkileri, sınır, dış politika. 

Abstract 

In this artcile we will try to shortly show that developments in the last 3 years in the 

Turkish-Armenian Relations and reflections of them to the both countries relations.  After a 

general introduction to the subject in this context, relations the two countries, especially 

Turkey has taken steps to improve relations will be analyzed. Then, in the foreign policy the 

subject of  highlights will be studied. So we will try to emphasize  that effects of the 

development on the internal and foreign policy.  

Key Words: Armenian Question, Turkish-Armenian Relations, Border, Foreign 

Policy. 
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Giriş 

Ermeni sorunu olarak adlandırılan 1915 Olayları günümüzde gerek Türkiye gerekse 
Ermenistan açısından hem iç hem dış politik gelişmeler konusunda bir takım sorunların 
yaşanmasına, zaman zaman iki ülke ilişkilerinin gerilmesine neden olmaktadır. Ancak bu 
sorun sadece Türkiye ve Ermenistan değil Türkiye’nin ve Ermenistan’ın diğer ülkeler ile olan 
ilişkilerinde de ister istemez belirleyici olmaktadır. Örneğin son dönemlerde Fransız 
Parlamentosunun kabul etmiş olduğu soykırımın inkârını suç sayan tasarı, yine benzer 
tasarıların çeşitli ülke gündemlerinde yer alması bunlar arasında sayılabilir. Bu çerçevede bu 
makalenin de araştırma konusu olan Türk-Ermeni ilişkilerinde yaşanan gelişmeler ve bunların 
iki ülke ilişkilerine yansımaları oldukça ilginçtir. Gerek 1915 Olayları ve iki ülke arasındaki 
diğer bir takım sorunlar gerekse iki ülkenin yürütmekte olduğu politikalar neticesinde 
günümüzde kapalı olan Ermenistan sınırıyla ilgili gelişmeler de iki ülke ilişkilerinde önemli 
rol oynayan bir diğer faktör olmuştur. Bu anlamda aslında yaşanan gelişmelerin özellikle de 
üçüncü ülkelerin de soruna taraf olmasıyla ortaya çıkan bir takım gelişmelerin iki ülke 
ilişkilerini giderek daha fazla etkilediğini söylemek mümkündür.  

Günümüzde Ermeni sorunu olarak tanımlanan bu meselenin temeli aslında bilindiği 
üzere oldukça eskiye dayanmaktadır. Her ne kadar Ermeni meselesi Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde başlamış ve şekillenmişse de sorunun çözüme kavuşturulamamış olunması ve 
modern Cumhuriyete devredilmiş olunması nedeniyle günümüzde araştırmacılar tarafından 
konunun muhatabının kim olduğuna dair de farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Ancak bu çalışmanın konusu bu tartışmalardan ziyade temelleri Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde atılan bu sorunun günümüzde iki ülke ilişkilerinde yarattığı 
etkilerdir. Bu açıdan soruna bakıldığında Ermeni meselesinin aslında Osmanlıdan günümüze 
oldukça geniş bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini ve her geçen gün daha da 
büyüdüğünü söylemek mümkündür.  

Bu çalışmada iki ülke ilişkilerine dair son 3 yılda yaşanan gelişmeler ve bu 
gelişmelerin iki ülke ilişkilerine yansımaları ele alınmaya çalışılacaktır.  

Son 3 Yılda Ermeni Meselesine Dair İç Politikadaki Gelişmeler 

1.Birbirimizle Konuşmak: Türkiye ve Ermenistan’da Kişisel Bellek Anlatıları Projesi  

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi yolunda son yıllarda başta AB 
olmak üzere bir çok uluslararası kuruluş iki ülke arasındaki sorunların çözümüne katkı 
sunacak projelere ciddi katkı sunmakta ve desteklemektedir. Söz konusu projelerden biri de 
Anadolu Kültür Vakfının koordinatörlüğünde Alman Yetişkin Eğitimi Birliği Uluslararası 
İşbirliği Enstitüsü (dvv international),  Hazaraşen Etnografya Çalışmaları Merkezi ve Alman 
Dışişleri’nin desteğiyle1 2009 yılında başlayan “Birbirimizle Konuşmak: Türkiye ve 
Ermenistan’da Kişisel Bellek Anlatıları” adlı proje olmuştur. Söz konusu çalışmada projenin 

                                                 

1 Leyla Neyzi, Hranush Kharatyan –Araqelyan,“Birbirimizle Konuşmak: Türkiye ve Ermenistan’da Kişisel 
Bellek Anlatıları”, “Ermenistan-Türkiye Uzlaşım Sürecine Katkı Olarak Yetişkin Eğitimi ve Sözlü Tarih 
Çalışması”, dvv international yayınları. http://anadolukultur.org/kitaplar/Birbirimizle_Konusmak.pdf 
(10.12.2011). 
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temel amacının bu bölgedeki uzlaşma sürecine profesyonel sözlü tarih düzeyinde açık bir 
diyalog süreci başlatarak katkıda bulunmak olduğu ortaya konmuştur.2 

2.Ermeni Diline Yönelik Gelişmeler 

 Üniversitelerde Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin Açılması 

Türkiye’de son 3 yılda Ermeniler ve Ermeni sorununa dair yaşanan bir diğer önemli 
gelişmede çeşitli üniversitelerde açılan Ermeni Dili ve Edebiyatları bölümü olmuştur. 
Türkiye’de resmi olarak Ankara Üniversitesi dışında Ermeni dili ve edebiyatı eğitinin 
olmadığı, Türkiye’de günümüzde başta Devlet üniversiteleri olmak üzere Vakıf 
üniversitelerinde de Doğu ve Batı Ermenice diline yönelik eğitimin başladığı görülmektedir. 
Bu durumun Türkiye’nin özellikle Avrupa Birliği süreci ve demokratikleşme yolunda atılan 
adımlar adına olumlu bir etkiye sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bölümlerin yanı sıra 
Ermenice yayınlar konusunda da birtakım pozitif adımlar atılmıştır.   

Ermenice Ders Kitaplarının Basımı 

Son dönemlerde özellikle de Ermeni Cemaati tarafından sık sık gündeme getirilen 
azınlık okullarının kendi ders kitaplarını yayınlamalarına yönelik de birtakım olumlu 
adımların atıldığı ve bu gelişmelerin de başta Türkiye Ermenileri olmak üzere Ermeni cemaati 
üzerinde olumlu bir etki bıraktığı izlenmektedir.   

İstanbul’daki Ermeni cemaatinin talebi üzerine, 2010 yılında ilk defa Ermeni okulları 
için Ermenice hazırlanan ders kitapları ücretsiz dağıtılmıştır.3 Önceki yıllarda ders 
kitaplarının çoğunlukla fotokopi şeklinde temin edilirken, alınan söz konusu kararla 
hazırlanan kitapların Ermeniceye tercüme edilerek yayınlanması ve dağıtılmasının Ermeni 
cemaati tarafından memnuniyetle karşılandığını4 hatta diaspora Ermenilerinin bu konuya 
basında geniş yer verdiği gözlenmiştir. 

 Ermenice Radyo 

Türkiye-Ermenistan ilişkilerine dair son 3 yıla dair önemli bir diğer gelişmede 
Türkiye’nin resmi devlet kanalı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun 2009 yılında 
başlatmış olduğu Doğu Ermenice radyo yayını olmuştur. Söz konusu yayın özellikle Avrupa 
birliği raporlarında sıka yer alarak, iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi yolunda atılan olumlu 
adımlar arasında yer alırken aynı zamanda Ermeni diasporası yayınlarında5 da geniş yankı 
bulmuştur.   

 

 

                                                 

2 Kuşkusuz iki ülke ilişkilerine dair bunun yanı sıra başka projelerde gerçekleştirilmiştir. Ancak bu çalışma 
kapsamında sadece bu projelerden birine yer vermek mümkün olmuştur. 
3 “Bakanlık, Ücretsiz Ermenice Ders Kitabı Dağıtacak”, Radikal, (9 Haziran 2010). 
4  “MEB'den Bedava Ermenice Kitap”, Bugün, (19 Eylül 2010). 
5 Turkey Starts Armenian, Kurdish Language Radio Channels, 
http://www.armeniandiaspora.com/showthread.php?163518-Turkey-Starts-Armenian-Kurdish-Language-Radio-
Channels   (21 March 2009) 
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3.Azınlıklara Ait Bazı Vakıf Mallarının İadesi Yönündeki Çalışmalar 

 Uluslar arası basında Türkiye’nin demokratikleşme yolunda attığı önemli adımlardan 
biri olarak değerlendirilen bu karar Türk basınında da geniş yankı bulmuştur. Türkiye’de bazı 
kesimler tarafından tepkiyle karşılanan bu karar, benzer şekilde Müslümanlarında el 
konulmuş mallarının iadesini gündeme taşınmıştır. Öte yandan bazı köşe yazarları ise bu 
gelişmenin oldukça önemli bir adım olduğu ve geç kalınmış bir karar olduğunu ifade 
etmişlerdir.  

Başbakan Erdoğan’ın Türkiye’deki azınlık önderleriyle yaptığı bir toplantıda 
açıkladığı Azınlıklara ait bazı Vakıf Mallarının iadesi kararı bazı araştırmacılar tarafından 
aslında AİHM kararlarının baskısıyla alındığı öne sürülmektedir.6 

4. Türkiye-Ermenistan Gençlik Senfoni Orkestrası 

2010 yılında da Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesi yolunda bir takım adımlar 
atılmıştır. Bunlar arasında birtakım kültürel organizasyonlar yer almıştır. Bu kapsamda 
Türkiye-Ermenistan Gençlik Senfoni Orkestrası, şefler Nvart Andreassian ve Cem Mansur’un 
yönetiminde, 16 Temmuz’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir konser verilmiştir. 
Anadolu Kültür, İKSV ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen konserde, yaşları 
18 ile 23 arasında değişen yüksek konservatuar kökenli genç müzisyenlerden oluşan Türkiye-
Ermenistan Gençlik Senfoni Orkestrası, aralarında iki ülkenin bestecilerinin yapıtlarının da 
bulunduğu bir repertuarı seslendirmişlerdir.7   

5.Tarihi Akdamar Kilisesinde Ayin 

2009 yılında ilk defa ibadete açılan Akdamar kilisesinde 2010 yılında Ermenistan’dan 
da ruhani liderlerin katılımıyla bir ayin gerçekleştirilmiştir.8 Söz konusu ayinin ikincisinin 
gerçekleştirildiği 2011 yılında ise ayine Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaşayan Ermenilerin 
yanı sıra Türkiye Ermenileri Başrahibi Sahak Maşalyan, İstanbul Ermeni Patrikhanesi 
Başrahibi Tatul Anuşyan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Vekili Başepiskopos Aram 
Ateşyan ve çok sayıda ruhani lider eşlik etmiştir. 2009 yılında olduğu gibi 2010 yılında 
gerçekleştirilen ayin  Türk basınının9 yanı sıra Ermeni ve yabancı basında da geniş yankı 
bulmuştur. 

 

 

 

 

                                                 

6 Soli Özel, “Azınlık Mallarının İadesi”, Habertürk, (31 Ağustos 2011). 
7 Türk ve Ermeni Gençler Aynı Sahnede, http://www.ntvmsnbc.com/id/25114786   (14 Temmuz 2010) 
8 Turkey To Allow Worship in Akhtamar Church,  
http://asbarez.com/78668/turkey-to-allow-worship-in-akhtamar-church/  (25 March 2010) 
9 Akdamar Kilisesi'nde Ayin Başladı,  
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1178633&title=akdamar-kilisesinde-ayin-basladi   (11 Eylül 2011) 
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6. Diyarbakır’da Surp Giragos Ermeni Kilisesinin Açılışı 

2011 yılında yaşanan bir diğer gelişmede Diyarbakır’da Surp Giragos Ermeni 
Kilisesinin ibadete açılması olmuştur.10 Türk basınında da geniş yankı bulan bu gelişme11 iki 
ülke ilişkilerinin normalleşmesi yolunda atılan önemli adımlar arasında yer almıştır.  

7.Vortvots Vorodman Kilisesinin Açılışı 

İstanbul Kumkapı’da bulunan ve en son I. Dünya Savaşı yıllarında ibadethane olarak 
kullanılan "Vortvots Vorodman Kilisesi, 2012’de "Vortvots Vorodman Kilisesi ve Patrik 
Mesrob II Kültür Merkezi" adıyla hizmete açılmıştır.12 İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne ait bir 
Ermeni Gregoryen kilisesi olan Meryem Ana Kilisesi’nin (Surp Asvadzadzin) yapılış tarihi 
kesin olarak bilinmemekle birlikte, eskiden üç Bizans kilisesinden oluştuğu ve 1641'den bu 
yana patrikliğin katedral olarak kullandığı bilinmektedir.13 

Ermeni Meselesine Dair Dış Politikadaki Gelişmeler 

1.ABD’de Hıristiyan Eserlerinin Korunmasının ve El Konmuş Kilise Mallarının 
İadesine Dair Karar   

Bu konuya dair ilk karar 15 Haziran 2011’de ABD Temsilciler Meclisi’nde bir madde 
olarak sunulmuş daha sonra ABD Temsilciler Meclisi’nde 14 Aralıkta kabul edilmiştir. 
Kararda Türkiye’nin ülkesindeki Hıristiyan eserleri koruması ve el konulmuş kilise mallarını 
iade etmesi öngörülmektedir. “Hıristiyan Eserlerinin Korunmasının ve El Konmuş Kilise 
Mallarının İade Edilmesinin Türkiye Cumhuriyeti’nden Talep Edilmesi” başlıklı bu karar 
özellikle Ermeniler ve Rumları yakından ilgilendirdiği söylenebilir.  

Tasarı da ayrıca “Osmanlı İmparatorluğu’nun baskı ve kasıtlı olarak yok etmesi 
sonucu olarak bu ülkedeki eski Hıristiyan halklardan şimdi geriye küçük bir kesim kaldığı 
belirtilmekte, bu arada yok edilenler arasında 2.000.000 Ermeni, Rum, Asurî, Pontuslu Rum 
ve Süryanî’’nin14 de olduğu ifade edilmektedir.  Aslında bu karar bir bakıma ABD’nin 
politikaları ile çelişki arz etmektedir. Bilindiği üzere ABD’de birçok eyalette durum farklı 
olsa da halen soykırım iddiaları resmen tanınmamıştır.  

Bu kararın bir diğer önemli noktası da kararda Türkiye’ye yönelik kullanılan ifadeler 
olmuştur. Buna göre kararda “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki Hıristiyan Eserlerinin 
birçoğunun yok edilmesinden ve çalınmasından sorumlu tutulmakta, ülkesinde kalan 
Hıristiyanlarının ibadetlerini engellediği ileri sürülmekte, diğer yandan son on yıl içinde dini 

                                                 

10 Surp Giragos Kilisesi Üç Kavmin Barış Dualarıyla Açıldı,  
http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=Detay&VersionID=15731&Date=20.10.2008&ArticleID=10672
17   (23 Ekim 2011) 
11Diyarbakır’daki Ermeni Kilisesi’nde 30 Yıl Aradan Sonra İlk Dua, http://www.milliyet.com.tr/diyarbakir-daki-
ermeni-kilisesi-nde-30-yil-aradan-sonra-ilk-dua/turkiye/sondakikaarsiv/23.10.2010/1305281/default.htm   (23 
Ekim 2011) 
12 “Bir Asır Sonra Vortvots Vorodman Kilisesi”, Bianet, 2 Ocak 2012, “Fransa'nın 'soykırım' yasasına yanıt: Gök 
Gürültüsü Çocukları”, Habertürk, ( 2 Ocak 2012) 
13 “Bir Asır Sonra Vortvots Vorodman Kilisesi”, Bianet, 2 Ocak 2012. 
14 “Hıristiyan Eserlerinin Korunmasının ve El Konmuş Kilise Mallarının İade edilmesinin Türkiye 
Cumhuriyetinden Talep Edilmesi”, Bolsohays,  (27 Haziran 2011). 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

azınlıkların durumunun düzeltilmesine yönelik reformların yeterli olmadığı” 15ifadelerine yer 
verildiği görülmektedir.  

2.Fransa’nın Soykırım İddialarını İnkâr Edenlerin Cezalandırılmasına İlişkin Tasarısı 

Bilindiği gibi Türkiye’nin AB’ye üyeliğine karşı çıkan ülkeler arasında Fransa ilk 
sırada gelmektedir.  Fransa’da soykırım iddialarıyla ilgili ilk karar 29 Mayıs 1998’de 
gündeme taşınmıştır. Son derece kısa olan bu kararda kısaca Fransız Meclisi tarafından 1915 
Olaylarını soykırım olarak tanıyan bir karar kabul edilmiştir. Kararın başlığı şöyledir: 
Adopted in first reading by the National Assembly relating to recognition of the Armenian 
genocide of 1915. Söz konusu kararın 17 Mayıs 1995-16 May 2007 yılları arasında Devlet 
Başkanlığı görevini yürütmekte olan ve Türkiye karşıtlığı kadar Ermenistan taraftarlığıyla da 
bilinen Jacques Chirac’ın döneminde kabul edildiği görülmektedir.16 Fransa’nın Ermeni 
soykırımı iddialarıyla ilgili bir diğer kararı, 7 Kasım 2000 tarihinde kabul edilmiştir. Ancak 
bu kez karar Fransız Meclisi değil Fransız Senatosu tarafından kabul edilmiştir. 1998 yılı 
kararıyla biçimsel ve içeriksel olarak benzer özellikler taşıyan bu karar da son derece kısa 
olup, yine 1915 Olayları’nı soykırım olarak kabul etmiştir. Ancak iki karar arasındaki 
farklılığın şöyle ortaya konulmasında yarar vardır: 1998 yılı kararı Fransız Ulusal Meclisi 
tarafından kabul edilmişken, 2000 yılı kararı ise Fransız Senatosu’nun gündemine alınmış 
olduğu görülür. Bunu bir bakıma, tanımanın bir üst kurum tarafından gerçekleştirilmesi 
şeklinde yorumlamak mümkündür.17 

Türkiye’nin çeşitli kesimlerinde Fransa’nın söz konusu kararına yönelik birtakım 
tepkiler ortaya konmakla beraber, bir süre sonra kararların giderek daha da genişletilerek 
yeniden alınmasının önüne geçilememiş ve bu kez 29 Ocak 2001’de “Fransa 1915 Ermeni 
soykırımını açıkça tanır” cümleleriyle bu kararlar yasalaşmıştır. Daha sonraki yıllarda 2001 
yılı kararının ardından bu kez 12 Ekim 2006 yılında soykırımın inkârının suç sayılması 
yönünde bir karar alınmıştır.  

Fransa’nın söz konusu kararı bazı Fransız aydın, yazar ve araştırmacılarının yanı sıra 
Türkiye’de yaşayan Ermeni vatandaşları tarafından da tepkiyle karşılanmıştır. Bilindiği üzere 
Hrant Dink cinayetinin öncesinde sık sık çeşitli ülke parlamentolarında alınan kararların 
sorunun çözümünden çok sorunun büyümesine neden olduğuna dikkat çekmekteydi. Benzer 
şekilde Türkiye’deki Ermenilerin büyük bir çoğunluğu da diğer ülkelerin bu soruna müdahil 
olmalarına karşı koymakta ve bu sorunun çözümünün yine sorunun muhataplarıyla 
gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde görüş beyan etmektedirler. Bu konuyla ilgili olarak 
Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan, Fransa Ulusal Meclisi'nde 

                                                 

15 “Hıristiyan Eserlerinin Korunmasının ve El Konmuş Kilise Mallarının İade edilmesinin Türkiye 
Cumhuriyetinden Talep Edilmesi”, Bolsohays,  (27 Haziran 2011). 
16 Yıldız Deveci Bozkuş, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 
Parlamento Kararları Çerçevesinde Soykırım İddialarının Yabancı Basında Yeniden İnşası, Ankara, 2011, 
s.159-160. 
17 Yıldız Deveci Bozkuş, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 
Parlamento Kararları Çerçevesinde Soykırım İddialarının Yabancı Basında Yeniden İnşası, Ankara, 2011, 
s.159-160. 
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Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili kabul edilen tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada 
“Sorunlarımızı kendimiz çözmeliyiz, başkaları bu işe girmemeli.”18 ifadelerini yinelemiştir.  

Görüldüğü gibi Fransa’nın söz konusu kararı her ne kadar diaspora Ermenileri 
arasında bir memnuniyet yaratmışsa da aslında hem Ermenistan’da hem diğer ülkelerde 
beklenildiği kadar yankı uyandırmamıştır. Ancak iki ülke ilişkilerindeki sorunların yeniden 
gündeme gelmesinde öteye gidememiştir. İki ülke ilişkilerinde üçüncü ülkelerin konuya 
müdahil olmasıyla yaşanan sıkıntıların yanı sıra Ermenistan Cumhuriyetinin doğrudan 
yürüttüğü birtakım sıkıntıların da etkili olduğu söylenebilir. Bunlar arasında 1.Nisan 2011’de 
Ermenistan Başkanı Serj Sarkisyan’ın talimatı ve onayıyla “Ermeni Soykırımının 100. 
Yıldönümüne İlişkin Etkinliklerin Koordinasyonu için Devlet Komisyonu”19 kurulması örnek 
olarak gösterilebilir.  

Ermeni sorununa dair dış politik gelişmeler arasında diasporanın yürütmekte olduğu 
faaliyetler kuşkusuz ilk sırada yer almaktadır. Nitekim bir bakıma dış politik gelişmelerin 
büyük bir çoğunluğunu diaspora Ermenilerinin şekillendirdiği bilinmektedir.  

Türk-Ermeni ilişkilerine dair son yılda yaşanan bir diğer gelişmede İsrail 
Parlamentosu Ksennet’te yeniden Ermeni soykırımı iddialarına dair sunulan karar olmuştur. 
Bilindiği üzere bu konuya dair daha önceki yıllarda da benzer şekilde dönem dönem bazı 
kararlar parlamentoya sunulmuş ancak bir netice alınamamıştı. Bu çerçevede İsrail’in söz 
konusu tutumunu şöyle değerlendirmek mümkündür. Aslında İsrail’de soykırım iddialarına 
dair birden fazla görüşün mevcut olduğunu, bu anlamda bir kesim Türkiye ile ilişkileri göz 
önünde bulundurarak temkinli olunması gerektiğini öngörürken diğer kesimin sorunun 
çözümü için tarafların masaya oturması gerektiğini ileri sürdüğünü söylemek mümkündür.  
Ayrıca  bazı grupların ise sorunun kaynağı olarak sadece Türkiye’nin muhatap 
gösterilmemesi gerektiğini, 1915 Olayları’nda Türkiye kadar ABD’nin de suçlu olduğunu öne 
sürdüğü anlaşılmaktadır. Öte yandan bir başka kesimin ise, Ermenilerin uluslararası arenada 
yarattığı “masum imajının” pek de gerçeği yansıtmadığı, Ermenilerin de en az Türkler kadar 
suçlu olduğunu savunduğu görülmektedir.20 

3.Vaşington’da Soykırımı Müzesi Açma Çalışmaları 

2011 yılında ise Vaşington’da açılması planlanan Ermeni Soykırımı müzesi ise Türk-
Ermeni ilişkilerinin yanı sıra Türk-ABD ilişkilerinde de bazı sıkıntıların yaşanmasına neden 
olmuştur. Bu çerçevede ABD’deki Yahudi Soykırımıyla benzer şekilde Vaşington’da bir 
Ermeni Soykırımı müzesi21 açma girişimi kısa adı ANCA olan ABD’deki en büyük Ermeni 
diaspora kuruluşu tarafından başlatılmıştır.  

                                                 

18 “Aram Ateşyan: Başka Ülkeler Bu İşe Girmemeli” http://www.avim.org.tr/bultentekli.php?haberid=42729 , 
(27 Aralık 2011). 
19 Aslan Yavuz Şir, “Fransa Tartışmaları Işığında 2015 Öncesi Ermeni Diasporası Faaliyetleri”, 
http://www.avim.org.tr/bultentekli.php?haberid=42532 (22.12.2011). 
20 Yıldız Deveci Bozkuş, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 
Parlamento Kararları Çerçevesinde Soykırım İddialarının Yabancı Basında Yeniden İnşası, Ankara, 2011, 
s.599-600. 
21 “Cafesjian Family Foundation to continue construction of Armenian Genocide Memorial Museum in 
Washington”, News.am, (3 Ağustos 2011), “Cafesjian Foundation wins Genocide Museum lawsuit”, 
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4.Türkiye Aleyhinde Açılan Tazminat Davaları 

Ermeni sorununa dair son dönemlerde yaşanan önemli bir diğer politik gelişmede daha 
ziyade ABD’de açılan tazminat davaları olmuştur. ABD’deki Ermeni diasporası tarafından 
son dönemlerde sıkça dillendirilmeye başlanan bu hususun temeli aslında bazı araştırmacılara 
göre 1930’lu yıllara dayandığı ve bu hususun hukuki olarak çözüme kavşturulduğu öne 
sürülmektedir. Ancak son dönemlerde başta Ziraat bankası olmak üzere İncirlik Üssü 
vebenzeri konulara dair açılan davalar konunun yeniden gündeme taşınmasına yol açmıştır. 
Bu konuyla ilgili olarak ABD’de Türkiye aleyhinde açılan davalara bakan Türk-Amerikan 
Dernekleri Asamblesi (ATAA) Başkanı Günay Evinç ve David Saltzman, bu davalarla ilgili 
olarak düzenledikleri bir toplantıda davaların tarihinin dikkat çekici olduğunu, Ermeni 
tazminat davaları 2005'ten itibaren müthiş düşüşte olduğunu, ancak 2015 yılı etkinlikleri 
çerçevesinde bu konunun yeniden hareketlenmeye başladığını ve bunun da Taşnak siyasi 
bakış açısından bir paniği yansıttığını ileri sürümüştür.22 

Evinch’in de işaret ettiği gibi bu tür girişimleri Ermeni soykırımı iddialarının 2015 yılı 
için yürütülen çalışmaların bir parçası olarak değerlendirmek mümkündür. Ancak yine de bu 
konuya dair yaşanan gelişmelerin özellikle Merkez Bankası ve Ziraat Bankasına yönelik 
açılan davaların sayısında bir artış gözlendiği ve bu konuda çalışanların desteklendiği de 
görülmektedir.  

Önceki yıllardan farklı olarak son dönemlerde Ermeni soykırımı iddialarını konu alan 
toplantı, konferans ve yayınların sayısında da ciddi bir artış gözlendiği anlaşılmaktadır. 
Özellikle ABD’de bazı üniversitelerin bu konuda ciddi çalışmalar yürüttüğü ve bu Nisan 2010 
tarihinde Armenian Film Foundation adlı vakıf ile Güney Kaliforniya Üniversitesi Shoah 
Foundation Institute arasında “soykırım” tanıkları ile yapılan 400 civarında görüşmenin 
kayıtları ile hazırlanacak çalışmaların yayınlanması konusunda anlaşma sağlandığı da basına 
yer almıştır.23  

5.Türkiye-Ermenistan Protokollerinin Paraflanması 

Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında 31 Ağustos 2009’da 
İsviçre’nin Zürih kentinde  “Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol” ve “İlişkilerin 
Geliştirilmesine Dair Protokol”leri imzalanmıştır. Buna göre kısaca söz konusu protokollerin 
iki ülke arasındaki sınırların karşılıklı olarak tanınmasını ve ilişkilerin geliştirilmesini 
öngörülmüştür. 

Türkiye-Ermenistan arasında imzalanan protokollerin iki ülke ilişkilerinde aslında bir 
dönüm noktası olacağı ve bundan sonraki süreçte ikili ilişkilerin normalleşmesine ciddi katkı 
sağlayacağı öngörülmekteydi. Ancak beklenen olmadı. Gerek protokollerde kesin olmayan 
cümlelerin yer alması gerekse protokollerin imzalanması ve sonrasında yaşanan bir takım 
gelişmeler iki ülkede de bu konuya dair bir takım soru işaretleri uyandırmıştır.  

                                                                                                                                                         

Panarmenian, (29 Ocak 2011),  “Genocide Museum Property to Revert to Cafesjian by  May 23”, Asbarez, (23 
May 2011) 
22 “Ermeni Tazminat Davaları Düşüşte”, Habertürk, 8 Ekim 2010.  
23 Aslan Yavuz Şir, “Fransa Tartışmaları Işığında 2015 Öncesi Ermeni Diasporası Faaliyetleri”, 
http://www.avim.org.tr/bultentekli.php?haberid=42532 (22.12.2011). 
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Söz konusu protokollerin içeriğine bakıldığında ilk maddelerde iki ülkenin karşılıklı 
toprak bütünlüğüne saygı duyulması hususuna şöyle vurgu yapıldığı görülmektedir; 

“İkili ve uluslararası ilişkilerinde, eşitlik, egemenlik, diğer ülkelerin iç işlerine 
müdahale etmeme, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkelerine saygılı 
olacakları ve bu ilkelere saygı gösterilmesini sağlayacakları yönündeki taahhütlerini 
teyit ederek…”24 

Protokollerin söz konusu maddesi iki ülke ilişkileri için bir dönüm noktası olarak 
öngörülmüş ve sorunların çözümüne ciddi katkı sağlayacağı, hatta sınırların açılacağı 
öngörülse de beklenen etki gerçekleşmemiştir. Protokollerde üzerinde durulan bir diğer husus 
da iki ülke arasında bir güven ortamının oluşturulması, bölge barışı ve istikrarı ile 
anlaşmazlıkların barışçıl yollardan çözümüne dair yapılan vurgu olmuştur. Aslında bu 
yönüyle genel olarak söz konusu maddelere ve temennilere bakıldığında son derece pozitif bir 
takım argümanların ön planda olduğu görünmektedir.  

 Protokollerde belki de en dikkat çekici maddelerden biri de “İki ülke arasındaki 
mevcut sınırın uluslararası hukukun ilgili antlaşmalarında tarif edildiği şekliyle karşılıklı 
olarak tanındığını teyit ederek”25 ifadelerinin yer aldığı bölüm olmuştur. Bu maddeyle aslında 
Ermenistan’ın halen kabul etmediğini öne sürdüğü 1921 Tarihli Kars Antlaşması 
kastedilmektedir. Dolayısıyla bu maddenin aslında bir bakıma Türkiye açısından bir kazanım 
olduğunu söylemek mümkündür. 

 “İyi komşuluk ilişkileri anlayışıyla bağdaşmayacak herhangi bir siyaset 
izlemeyeceklerine dair taahhütlerini yineleyerek”26 maddesi ise aslında son dönemlerde 
yaşanan gelişmelerle bir çelişki arz etmektedir. Nitekim Fransa’nın almış olduğu Soykırımın 
inkârını suç sayan ve cezalandıran yasayla ilgili olarak Ermenistan yönetiminin Sarkozy’e 
teşekkür mektubu gönderdiği görülmektedir.27 Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan 
tarafından Nikolas Sarkozy’e gönderilen mektupta özetle Sarkisyan’ın Erivan’a yaptığı 
ziyaretin ardından kısa süre içerisinde verdiği sözü yerine getirerek aldığı karardan duydukları 
memnuniyet dile getirilmiştir.28 

 Protokolde yer alan bir diğer madde olan “Hangi nedenle olursa olsun terörizmin 
tüm biçimlerini, şiddeti ve aşırıcılığı kınayarak, bu tür eylemlerin teşvikinden veya müsamaha 
görmesinden kaçınılacağını ve bunlara karşı mücadelede işbirliğine gidileceğini taahhüt 
ederek”29 konulu bölüm ise her iki ülkenin terörizme destek vermeyeceğini taahhüt eder 
niteliktedir. Görüldüğü üzere her ne kadar iki ülke arasında söz konusu protokoller 
imzalanmışsa da gerek hukuken herhangi bir bağlayıcılığının olmaması gerekse taraflar 

                                                 

24 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Resmi Web Sitesi:  
www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/türkiye-ermenistan-turkce.pdf   (10 Aralık 2011) 
25 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Resmi Web Sitesi:  
www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/türkiye-ermenistan-turkce.pdf  (10 Aralık 2011) 
26 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Resmi Web Sitesi:  
www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/türkiye-ermenistan-turkce.pdf   (10 Aralık 2011) 
27 Ermenistan Cumhuriyeti Resmi Web Sitesi, 23.12.2011. 
28 Ermenistan Cumhuriyeti Resmi Web Sitesi, 23.12.2011. 
29 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Resmi Web Sitesi:  
www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/türkiye-ermenistan-turkce.pdf (10 Aralık 2011) 
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arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle başarılı bir sonuç elde edilememiştir. Nitekim 
protokollerin önce Türkiye’de TBMM’de onaylanmamış olması daha sonra Ermenistan’ın 
anayasa mahkemesinden gelen olumlu cevaba rağmen yasamadan geri çekilmesi30 tarafların 
arasındaki anlaşmazlığı bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Ancak tüm bu olumsuzluklara 
rağmen protokollerin bazı olumlu yönleri de söz konusudur. Öreğin protokollerde yer alan 
tarihi konularla ilgili olarak bir komisyonun kurulması ve soykırım iddialarının de bu 
çerçevede ele alınacak olunması önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Nitekim bu madde 
gerek Ermenistan gerekse diasporada ciddi sorun yaratan bir husus olmuştur.  

 

Sonuç 

Türk-Ermeni ilişkilerinin son 3 yılda izlemiş olduğu gelişmeler göz önünde 
bulundurulduğunda geçmişe oranla daha fazla iletişimin söz konusu olduğunu söylemek 
mümkündür. Her ne kadar bu çalışmada da görüldüğü gibi iki ülke ilişiklerinin çözümü 
konusunda Türk tarafının daha aktif adımlar attığı gözlense de bu adımların iki ülke 
arasındaki sorunların çözümüne ciddi katkı sağladığı göz ardı edilemez. Öte yanda iç politik 
gelişmeler kadar konuyla ilgili çok fazla dış politik gelişmenin de yaşandığı görülmektedir. 
Ancak iç politik gelişmelerden farklı olarak dış politik gelişmelerin daha ziyade iki ülke 
ilişkilerinin gerilmesine neden olduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede gerek Fransa’da oylanan 
soykırımın inkârını suç sayan yasa gerekse diğer ülke parlamentolarında yaşanan gelişmeler 
dolaylı da olsa iki ülke arasındaki mevcut sorunların yeniden gündeme taşınmasına neden 
olmuştur. Aslında bu gelişmeler bir bakıma Türkiye’nin Ermeni sorununu çözme yolunda ne 
kadar istekli olduğunu ortaya koyması bakımından önemlidir. Ancak dış politik gelişmelerin 
ise bu durumu olumsuz etkilediği söylenebilir.  

İki ülke ilişiklerini olumsuz yönde etkileyen bir diğer dış gelişmede 2009 yılından bu 
yana Amerika Birleşik Devletleri’nde, Türkiye Cumhuriyeti, TC Merkez Bankası ve TC 
Ziraat Bankası aleyhinde açılan tazminat davaları olmuştur. Nitekim söz konusu davaların bir 
kısmı Türkiye lehine sonuçlanmış olunsa da halen bu yöndeki başvuruların devam ediyor 
olması nedeniyle zaman zaman bu konunun iki ülke ilişkilerinde yeniden sıkıntıların 
yaşanmasına neden olduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede iç politik gelişmeler bağlamında 
Türkiye tarafından atılan adımların sayısının geçmişe oranla oldukça fazla olduğu da 
gözlerden kaçmamaktadır. Öte yanda tüm bu gelişmelere rağmen diasporanın gerek soykırım 
iddialarının 2015 yılı etkinlikleri çerçevesinde başlatmış oldukları kampanyalar, gerekse 
soruna üçüncü devletlerin müdahil olmasıyla birlikte yaşanan bir takım dış politik 
gelişmelerin Fransa örneğinde olduğu gibi iki ülke ilişkilerinde zaman zaman yeniden 
gerilmelerin yaşanmasına neden olduğunu söylemek mümkündür. 

 

 

 

                                                 

30 İbrahim Kaya, “Uluslararası Hukuk Açısından Türkiye-Ermenistan Protokolleri”, Ermeni Araştırmaları, 
Sayı:37-38, 2010-2011, Ankara, s.101-121. 
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KAHRAMANMARAŞ İLİ MERKEZ İLÇEDE TÜKETİCİLERİN BİBER SALÇASI 
TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

                                                                  

Halil KIZILASLAN1                                                             Derya AĞCADAĞ2 

Öz 

Bu çalışmada, Kahramanmaraş il merkezindeki tüketicilerin kırmızı biber salçası tüketimi ile 

ilgili bilgi, tutum ve davranışları incelenmiştir. Tüketicilere yönelik yapılan bu çalışmada, 400 

tüketici ile yüzyüze görüşme tekniği ile veriler elde edilmiştir. Verilerin analizinde, 

tüketicilerin kırmızı biber salçası tüketimi hakkında bilgi ve düşünceler faktör analizi ile 

değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, tüketicilerinin  % 96,25’ inin salça tükettiği 
ve yıllık ortalama salça tüketiminin 23,16 kg olduğu ve salça tüketenlerin % 80,26’ sının hem 

domates salçası hem de biber salçası tükettiği belirlenmiştir. Salça tüketmeyen tüketicilerin % 

53,33’ ünün alışkanlığı olmadığı için tüketmediği görülmüştür. Tüketicilerin büyük oranda 

salçalarını kendisi evde hazırlamakta olduğu, satın alanların ise, salça yapmak için 

zamanlarının olmadığı incelenmiştir. Açıkta salça satın alırken dikkat ettikleri unsurlar 

arasında biber salçasında temizlik % 63,73, domates salçasında % 58,79 olarak belirlenmiştir. 
Tüketicilerin biber salçası tüketiminde % 52,75 ve % 42,65 domates salçası tüketiminde 

ürünü koruması bakımından ambalajı faydalı gördükleri ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak bu 

çalışmada, tüketicilerin kırmızı biber salçası ve tüketimi konusunda bilinçli olduklarını 

söylemek mümkündür. Evsel kırmızı biber salçasının tüketiminde belirli sağlık kuruluşları 

tarafından test edilerek tüketilmesi konusunda tüketici bilinçlendirilmelidir. Yörede salça 

sanayinin teşvik edilerek hareketlendirilmesi bölgedeki ekonomik kalkınma sürecine pozitif 

etkiler yapacağı öngörülebilir. 

THE FACTORS AFFECTING PEPPER PASTE CONSUMPTION IN CENTRAL 
COUNTY OF KAHRAMANMARAŞ PROVINCE 

Abstract 

This study investigated knowledge, attitude and behaviors of consumers regarding pepper 

paste consumption in the central county of Kahramanmaraş city. The data of the study were 

collected through face-to-face interviews, which included 400 consumers. In data analysis 

                                                           
1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, halil.kizilaslan@gop.edu.tr  
2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, deryaagcadag@hotmail.com  
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process, the factor analysis method was used to analyze the knowledge and thoughts of 

consumers on pepper paste consumption. According to the research findings, it was 

determined that 96,25 % of the consumers consumed pepper paste, average annual 

consumption of paste was 23,16 kg, and that 80,26 % of the paste consumers consumed both 

pepper and tomato paste. It was observed that the reason why 53,33 % of the consumers did 

not consume paste was because they did not make the habit. It was also found that a large part 

of the consumers prepared their own paste at home, and that those who bought paste did not 

have enough time to make it. The factor the consumers considered when buying unpackaged 

paste was hygiene:  63,73 % in pepper paste and 58,79 % in tomato paste. It was determined 

that 52,75 % of the pepper consumers and 42,65 % of the tomato consumers found packaging 

useful in protecting the product. As a result, in this study, it can be said that consumers had an 

awareness regarding red pepper paste and its consumption. Consumers should awareness in 

consumption of domestic red pepper paste tested by certain health care provider. Positive 

effects that it will make to encouraging pepper industry process of economic development in 

the region.  

Giriş 

Beslenme; büyüme ve gelişme, yaşamın sürdürülmesi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi 

için gıdaların tüketilmesidir (DPT, 2001). Tüketim, insan gereksinmelerini ve isteklerini 

karşılamak amacıyla üretilen mal ve hizmetlerin kullanımıdır. Başka bir ifade ile mal ve 

hizmetlerin sağladığı yararların kullanılmasıdır. Gereksinme ve isteklerini karşılamak 

amacıyla mal ya da hizmetleri kullanan kişi ya da kurumlara tüketici denir. Hızlı yaşanan 

ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmeler sonucunda tüketicilerin satın alma davranışlarında 

değişimler söz konusu olmaktadır. Bu değişimlerin iyi anlaşılması açısından, tüketicilerin 

satın alma davranışlarının nasıl bir eğilim içerisinde bulunduğunun ve tüketicinin bir ürün 

satın alırken nelere dikkat ettiğinin net bir şekilde tespit edilmiş olması gerekir. Tüketicilerin 

sosyo-ekonomik ve demografik yapıları, diğer gıda ürünlerinde olduğu gibi kırmızı biber 

tüketimini de etkilemektedir. Gıda tüketimi konusunda yapılan çalışmalar, gıda tüketiminde 

gelir, eğitim, yaş, cinsiyet, annenin çalışma durumu ve aile genişliğinin gıda tüketimini 

etkilediğini göstermektedir. İlave olarak, kırmızıbiber tüketimi diğer gıda ürünlerinde olduğu 

gibi, sözü edilen faktörlerin yanı sıra tüketicilerin değer yargıları ve ürünle ilgili inanç ve 

düşünceleri tarafından da etkilenmektedir (Özcan, 2011).  Hanehalkı tüketim harcamalarının 

yakından izlenmesinin önemli nedeni tüketim kalıplarından hanehalkı refah düzeyine 

ulaşılabilmesidir. Tüketim harcamaları sayesinde bir bütün olarak hanehalkı tüketim kalıbının 

çıkarılması aynı zamanda bir ilin, bölgenin ya da ülkenin refah düzeyinin yaşam standardına 
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ait bilgilerin ortaya konulması anlamına gelir. Bireyler tarafından her hangi bir mal grubuna 

yapılan harcama o sektördeki üreticiler tarafından gelir olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden 

tüketicilerin gelirlerindeki değişmeler, ilgili mal grubu ya da yakın mal grubu fiyat 

hareketleri, tüketicilerin sosyo-kültürel profilleri o sektörde bulunan firmalar tarafından 

dikkate alınarak oluşturulacak üretim politikalarının temeli, söz konusu öğelere bağlı olarak 

oluşturulur. 

Bir toplumun gıda talebi ve tüketim alışkanlıkları ürünlerin kalitesine, fiyat ve hijyen 

özelliklerine, ülkedeki milli gelir dağılımına, tüketicinin eğitimi, gelir düzeyi v.b sosyo-

ekonomik özelliklerindeki farklılıklara, bunun yanı sıra ırk, cinsiyet, yaş, aktivite durumu, 

besin ile ilgili bilgi ve deneyimler gibi faktörlere bağlı olarak değişebilmekte ve kompleks bir 

yapıya sahip bulunmaktadır (Şengül, 2004). 

Tüketim yapısı değişik coğrafi konumlara, bölgelere, illere, sosyal, ekonomik ve kültürel 

yapılara göre farklılık gösterir. Bu nedenle, böyle bir çalışmanın il bazında incelenmesi 

tüketim açısından büyük önem taşımaktadır. İlde içerik olarak tam örtüşmeyen ancak 

benzerlik gösteren çalışmalar yapılmıştır. Ancak, kırmızı biber salçası alanında çalışmalar 

bulunmamaktadır. Tüketici gelirinde meydana gelen değişmeler, incelenen ürün ile bu 

ürünlerin ikamesi ve tamamlayıcısı durumunda olan ürünlerin fiyatlarında meydana gelen 

değişimler, ürün çeşitlenmesi, teknolojik gelişmeler ve reklamların etkisiyle zaman içinde 

tüketim yapısında değişiklikler olmaktadır. Bu nedenle meydana gelen yeni tüketim yapısının 

belirlenmesi ve eski tüketim yapısı ile karşılaştırılması açısından da bu tür çalışmaların belli 

zaman dilimleri içinde tekrarlanması yararlı olmaktadır (Ceylan, 2006). 

Yıllar bazında Türkiye’deki kırmızı biber üretimine bakıldığında, 2000 yılındaki kırmızı biber 

üretim miktarı 1480000 ton iken 2010 yılına gelindiğinde % 34’ lük bir artış ile 1986700 tona 

ulaşmıştır(Anonim,2012). Kırmızı biber Türkiye’ de hemen her bölgede yetiştirilebilmektedir. 

Türkiye’de biber üretim bölgeleri kuzey ve güney diye ikiye ayrılır. Kuzey üretim bölgelerini 

Bilecik ve Bursa, güney üretim bölgelerini Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Gaziantep illeri 

oluşturur (Tıraş, 2003). Türkiye, Akdeniz havzasında bulunan diğer ülkeler içerisinde biber 

yetiştiriciliğinde sahip olduğu potansiyeli ile en önemli üretici durumunda bulunmaktadır. 

Biber meyveleri taze olarak tüketilirken, yaygın olarak ülkenin güney bölgelerinde toz biber 

veya salça olarak da işlenmektedir. Toplam kırmızıbiber üretim alanının büyük bir kısmı 

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Hatay illerinden 
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karşılanmaktadır. Çukurova bölgesinin de tarla tarımı şeklindeki biber yetiştiriciliğindeki 

önemi artmaya başlamıştır(Buzkan ve Yüzer, 2009).  

Türkiye’nin kırmızı biberlerin en fazla değerlendirme şekillerinden biri biber salçası 

üretimidir. Biber tek başına veya domatesle karışık olarak salçaya işlenmektedir. Salça 

üretimi için çözünür kuru madde içeriği yüksek, tam olgun, parlak kırmızıbiberler 

kullanılmaktadır. Salça üretiminde, hasat edilen kırmızıbiberler ayıklanıp yıkanmakta, 

parçalandıktan sonra veya önce ısıtılmakta (85-100 ºC), palperden geçirilerek pulp elde 

edilmektedir. Daha sonra pulp evaparatörlerde koyulaştırılmaktadır (Baysal ve ark., 1990). 

Bu çalışmanın amacı, Kahramanmaraş ili merkez ilçedeki tüketicilerin kırmızı biber salçası 

tüketimi ve bunu etkileyen faktörlerin araştırılmasıdır. Bu çalışma, yöre halkının tüketim 

alışkanlıklarına yönelik tahmin oluşturmada ve salça sanayinde üretim planlaması 

yapılmasında kaynak niteliği taşıyabilecektir. 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmanın ana materyalini, Kahramanmaraş ili kentsel alanda yaşayan insanların salça 

tüketim durumlarını belirlemek için hazırlanan anket formları oluşturmuştur. Ana kitle olarak 

Kahramanmaraş il merkezi seçilmiştir. Tüketicilerle yüz yüze görüşme tekniği ile yapılan 

anketler, Kahramanmaraş ili merkez ilçede bulunan mahallelerden seçilen 400 kişi ile 

yapılmıştır ve anketler daha sonra analiz ve değerlendirmeye alınmıştır. Anketler, 

Kahramanmaraş’ta ailelerin sosyo-ekonomik ve demografik yapıları dikkate alınarak 

mahallelere dağıtılmıştır. Araştırmada örnek büyüklüğü belirlemek için kolaylık örneklemesi 

yöntemi ile 400 birey belirlenmiştir. Bu örnek hacminin büyüklüğünün % kaç hata payı ile 

ana kitleyi temsil ettiği hesaplanmıştır. Ana kitleye ilişkin bilgi mevcut olduğunda ve ana kitle 

100.000’den büyük olması durumunda (2011 Adrese Dayalı Nüfus Sistemine göre 

Kahramanmaraş ili şehir merkezinde kişi sayısı 428 704 kişi ana kitle olarak alınmıştır), 

belirli bir güven aralığında hata payı aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanabilmektedir 

(Laajimi ve Briz, 1992: aktaran Şengül ve ark., 1998). 
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p: incelenen birimin ana kitle içinde gerçekleşme olasılığı (Bu çalışmada, daha önce benzer 

bir çalışma yapılmadığı için ve popülasyonu temsil edecek maksimum örneğe ulaşmak için 

oran %50 alınmıştır). 

n: 400 

q: 1-p 

e:hata terimi 

t: güven aralığı 

p: 0,50 

q: 0,50 

Z: %95 (%95 güven aralığının tablo 

değeri=1,96)

Formül’e göre hata payı 0,049 olarak elde edilmiştir. 

400 olarak belirlenen örnek büyüklüğü %95 önem düzeyinde ana kitleden en fazla % 4,9 

sapma gösterecektir. Anketler mahalledeki hanelerin sayısına göre oransal olarak 

dağıtılmıştır. Görüşme yapılan bireyler tesadüfi olarak belirlenmiştir. 

Tüketiciler gelir grupları bakımından 4 gruba ayrılmıştır. Beyan ettikleri gelirlerinin grafiği 

çizilerek kırılma noktalarına göre elde edilen gruplar 0-1000, 1001-2000, 2001-3000 ve 3001 

ve üzeri şeklindedir. Çalışmada 0-1000 arası 1.Grup, 1001-2000 arası 2. Grup, 2001-3000 

arası 3. Grup ve 3001 ve üzeri 4. Grup olarak nitelendirilmiştir. 1. Grupta 162 tüketici, 2. 

Grupta 144 tüketici, 3. Grupta 58 tüketici ve 4. Grupta 36 tüketici bulunmaktadır. Ayrıca 

tüketicilerin kırmızı biber salçası tüketimlerini etkileyen faktörler, faktör analizi ile 

değerlendirilmiştir. Faktör analizi, aynı yapı ya da niteliği ölçen değişkenleri bir araya 

toplayarak ölçmeyi az sayıda faktör ile açıklamayı amaçlayan bir istatiksel tekniktir. Faktör 

analizi, bir faktörleşme ya da ortak faktör adı verilen yeni kavramları (değişkenleri) ortaya 

çıkarma ya da maddelerin faktör yük değerlerini kullanarak kavramların işlevsel tanımlarını 

elde etme süreci olarak ta tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, 2008). 

Araştırma Bulguları 

Araştırmaya katılan tüketicilerin sosyo-ekonomik özellikleri incelendiğinde, % 75,25’ i kadın, 

% 24,75’ i ise erkek, % 78,75’ i evli, % 21,25’ i bekar statüdedir. Tüketicilerin % 85,25’ i 15-

49, % 13,25’ i 50-65 ve % 1,5’ i 65 yaş ve üzeri yaş aralığındadır.  Ankete katılan kadın 

tüketicilerin ortalama yaşının 36,19,  erkeklerin ortalama yaşının 37,78 olduğu belirlenmiştir. 

Tüketicilerin % 29,50’ sinin üniversite mezunu olduğu ve % 9’ u ise okur-yazar olmadığı 

belirlenmiştir. Tüketicilerin % 33,25’ inin ev hanımı, % 20,50’ sinin memur ve  % 0,75’ ise 
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çiftçidir. Tüketicilerin % 83,50’ si çekirdek aile, % 16,50’ si geniş ailedir. Tüketicilerin aile 

birey sayıları incelendiğinde, % 64,25’ inin 4-6 arasında ve % 6,25’inin ise 7 ve üzeri olduğu 

belirlenmiştir. Tüketicilerin ortalama aile birey sayısı 4,27’ dir. Türkiye’ deki ortalama hane 

halkı büyüklüğü (4,10 kişi) dikkate alındığında, örneğe çekilen tüketiciler ile paralellik 

olduğu görülmektedir. Tüketicilerin % 48,75’ i 251-500 TL arasında, % 2,75’ i ise 1001 TL 

ve üzerinde ortalama gıda harcaması yapmaktadırlar. Ailelerde gıda satın alan kişi % 47,00’ si 

anne-baba birlikte, % 5,75’ inde ise yetişkin çocuklar yapmaktadır. Tüketicilerin şehirde 

yaşama süreleri ortalama 29,10 yıl olarak bulunmuştur. Salça kullanım alışkanlığının şehirde 

yaşanılan süre ile ilişkili olmadığı düşünülmektedir. 

Aynı yörede yapılan kırmızı biber tüketimi çalışmasında; anket yapılan tüketicilerin % 88,60’ 

ının erkek, % 11,40’ ı kadınlardan oluşmaktadır. Tüketicilerin yaş ortalaması 35 yaş ve altıdır. 

Eğitim düzeyine bakıldığında, tüketicilerin % 37,10’ u lise ve % 33,10’ unun ise üniversite 

mezunu olduğu görülmüştür. Meslek gruplarına bakıldığında ise yarıdan fazlasının (% 62,80) 

serbest meslek ile uğraşmaktadır. Gıda satın alma işleminde ise; tüketicilerin % 38,30’ unun 

bütün aile, % 28,60’ ın da babanın ve % 26,30’ unun anne-baba birlikte yaptığı görülmüştür 

(Özcan, 2011). 

 
Tüketicilerin gelir gruplarına göre bazı ekonomik özellikleri Çizelge 1.’ de verilmiştir. 

Çizelge 1.Salça Tüketicilerinin Gelir Gruplarına Göre Ortalama Aylık Gelir, Ortalama Aylık 
Gıda Harcamaları, Yıllık Ortalama Biber ve Domates Salçası Tüketimleri 

 0-1000 TL 
1001-

2000 TL 
2001-

3000 TL 
3001-+ Toplam 

Aylık Ortalama Gelir ( TL ) 818,09 1666,32 2699,15 4505,56 1728,23 
Aylık Ortalama Gıda Harcaması ( TL ) 314,02 464,79 696,61 894,44 476,15 

Aylık Ortalama Gıda Harcamasının Aylık 
Ortalama Gelir İçindeki Oranı (%) 

38,38 27,89 25,81 19,85 27,55 

Yıllık Ortalama Biber Salçası Tüketimi ( Kg ) 15,48 15,12 15,24 11,64 14,88 
Yıllık Ortalama Domates Salçası Tüketimi ( Kg )  7,56 9,48 8,64 6,12 8,28 

Yıllık Ortalama Toplam Salça Tüketimi ( Kg) 23,04 24,60 23,88 17,76 23,16 

 

Tüketicilerin aylık ortalama geliri 1728,23 TL, aylık ortalama gıda harcaması 476,15 TL, 

yıllık biber salçası tüketimi 14,88 kg ve yıllık ortalama domates salçası tüketimi 8,28 TL 

olarak belirlenmiştir. Tüketicilerin aylık gıda harcamalarının toplam gelir içerisindeki oranı % 

27,55 olarak bulunmuştur. Türkiye’ de 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması aylık gelir 

içerisindeki oranı % 19,2’ dir (Anonim, 2011). Buna göre tüketicilerin gıda harcamasının 

Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu söylenebilir. Gelir grupları içerisinde aylık gıda 

harcamalarına oransal olarak bakıldığında, en fazla gıda harcamasına % 38,38 ile 1.Gelir 
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grubunun sahip olduğu görülmüştür. Biber salçası satın alma fiyatları incelendiğinde ortalama 

10,46 TL, domates salçası satın alma fiyatı ortalama 7,37 TL olarak görülmüştür. Aylık gıda 

harcamaları, gelir arttıkça mutlak olarak artmakla birlikte, oransal olarak azalma 

göstermektedir. Aynı durum salça tüketim miktarında da geçerlidir. Salça miktarında azalışın 

nedenini ise, gelir arttıkça ailelerin hazır gıdaya olan talebinin artmış olabileceği şeklinde 

açıklanabilir ya da çalışan bayanların salçalı yemek yapmaya vakitlerinin kalmadığı 

düşünülebilir. 

Tüketicilerin salça tüketim durumları Çizelge 2.’ de verilmiştir. 

Çizelge 2. Tüketicilerin Salça Tüketim Durumu  
 

Salça Tüketim Durumu 
 

Gelir Grupları 
Toplam 0-1000 

TL 
1001-2000 

TL 
2001-3000 

TL 
3001 ve 
Üzeri 

Normal 
F 121 110 44 26 301 
% 74,7 76,9 74,6 72,2 75,25 

Çok Fazla 
F 30 21 9 3 63 
% 18,5 14,7 15,3 8,3 15,75 

Az 
F 5 7 4 5 21 
% 3,1 4,9 6,8 13,9 5,25 

Hiç Tüketmiyor 
F 6 5 2 2 15 
% 3,7 3,5 3,4 5,6 3,75 

Toplam 
F 162 143 59 36 400 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Tüketicilerin % 75,25’inin salça tüketimi normal, % 3,75’inin hiç tüketmediği belirlenmiştir. 

Gelir gruplarına göre bakıldığında, tüm grupların salça tüketim durumları büyük oranda 

normal tüketim olarak görülmüştür. Adana ilinde yapılan bir çalışmada; tüketicilerin % 70,60’ 

ı normal miktarda, % 3,40’ ının hiç salça tüketmediği veya çok az miktarda salça tükettiği 

belirlenmiştir(Gül ve ark. , 2005). 

Tüketicilerin salça tüketmeme nedenleri Çizelge 3.’ de verilmiştir. 

Çizelge 3. Tüketicilerin Salça Tüketmeme Nedenleri 

Salça Tüketmeme Nedeni 
 

Gelir Grupları 
Toplam 0-1000 

TL 
1001-

2000 TL 
2001-

3000 TL 
3001 ve 
Üzeri 

Alışkanlığım Yok 
F 2 4 2 0 8 
% 33,33 80,00 100,00 0,00 53,33 

Ailede Kimse Sevmiyor 
F 2 0 0 2 4 
% 33,33 0,00 0,00 100,00 26,67 

Sağlıklı ve Hijyen Olduğu Konusunda 
Şüphelerim Var 

F 1 1 0 0 2 
% 16,67 20,00 0,00 0,00 13,33 

Taze Besinleri Tüketmeyi Tercih Ediyorum 
F 1 0 0 0 1 
% 16,67 0,00 0,00 0,00 6,67 

Toplam 
F 6 5 2 2 15 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tüketicilerin % 53,33’ ü alışkanlığının olmadığını, % 6,67’ si ise taze besinleri tüketmeyi 

tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Gelir grubuna göre bakıldığında, 2. ve 3. gelir gruplarının 

yani altı ailenin salça tüketim alışkanlığının olmadığı görülmektedir.  

Adana ilinde yapılan bir çalışmada; tüketicilerin % 76,90’ ı alışkanlığının olmadığını, 

%30,80’ i sağlıklı ve hijyen olduğu konusunda şüphelerinin olduğunu belirtmiştir                              

(Gül ve ark. , 2005). 

Tüketicilerin salça türü tercihleri Çizelge 4.’ de verilmiştir. 

 
Çizelge 4. Tüketicilerin Salça Türü Tercihleri 

Biber-Domates Salça Türü 
 

Gelir Grupları 
Toplam 0-1000 

TL 
1001-2000 

TL 
2001-3000 

TL 
3001 ve 
Üzeri 

Biber Salçası 
F 35 18 10 7 70 
% 22,44 13,04 17,54 20,59 18,18 

Hem Biber Salçası Hem Domates 
Salçası 

F 121 116 46 26 309 
% 77,56 84,06 80,70 76,47 80,26 

Domates Salçası 
F 0 4 1 1 6 
% 0,00 2,90 1,76 2,94 1,56 

Toplam 
F 156 138 57 34 385 
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Tüketicilerin % 18,18’ i sadece biber salçası, % 80,26’ sı hem biber hem domates salçası ve 

% 1,56’ sı ise sadece domates salçası tükettiğini belirtmiştir. Gelir gruplarına göre 

bakıldığında ise salça tüketiminin her üç grupta da domates-biber karışık olarak tüketildiği 

söylenebilir. Tüketicilerin biber salçası temin şekli incelendiğinde, % 51,98’ inin biber 

salçasının tamamını evde kendi hazırladığı, % 4,22’ sinin de çoğunlukla satın aldığı bir 

kısmını evde kendi hazırladığı belirlenmiştir. Gelir gruplarına göre incelediğinde, 1. , 2. ve 3. 

Gelir grubu salçanın tamamını ya da bir kısmını evde yapmayı tercih ettiğini 4. gelir grubunda 

ise, genellikle satın almayı tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Gelirin artmasıyla paralel olarak 

hazır ürüne talebin arttığı da söylenebilir. Tüketicilerin domates salçası temin şekli 

incelendiğinde, % 42,22’ si tamamını evde kendi hazırladıklarını, % 35,56’ sı tamamını satın 

aldıklarını ve % 3,81’ i ise malzemeyi kendi alıp dışarıya hazırlattıklarını belirtmişlerdir. 

Biber salçasında olduğu gibi domates salçası temin şekli gelir ile ilişkilidir. Gelir arttıkça 

domates salçası temin şekli de satın almaya kaymaktadır. Tüketicilerin salça satın alma 

nedenleri incelendiğinde, % 50,54’ ünün kendisi yapmak için vakti olmadığı, % 18,13’ ünün 

hazırlamak için uygun çevresel imkan bulamadığı, % 2,20’ sinin ise sağlık ve hijyen 

açısından uygun olmadığını düşündükleri belirlenmiştir. Bu nedenler gruplar itibariyle de 
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aynıdır, zaman ve uygun çevresel imkan bulunamamasıdır. Adana ilinde yapılan bir 

çalışmada; biber salçası satın alan 140 ailenin % 47,90’ ının biber salçası hazırlamak için 

uygun çevresel imkâna sahip olmaması salça satın almayı tercih etmelerinde en önemli 

faktördür. Annenin statüsü ve ailenin yaşadığı ev tipi ile biber salçası temin şekli arasında 

önemli bir ilişkinin var olduğu belirlenmiştir. Tüketicilerin % 40,00 ise zamanın kısıtlı 

olmasını neden olarak belirtmiştir(Gül ve ark. , 2005). Hem domates salçası, hem biber 

salçası türleri içinde satın alma nedenlerinin genel olarak zamanın kısıtlı olması ve uygun 

çevresel imkanın olmamasının en önemli faktörler olduğu söylenebilir. Tüketicilerin biber 

salçası satın alma şekilleri incelendiğinde, Tüketicilerin % 40,11’ inin konserve salça 

aldıkları, % 29’67’ sinin hem açıkta hem konserve aldıkları ve % 30,22’ sinin açıkta salça 

aldıkları belirlenmiştir. Domates salçası satın alan tüketicilerin % 46,70’ i konserve aldığını, 

% 25,27’ si açıkta aldığını ve % 28,02’ si ise hem açıkta hem konserve aldığını belirtmiştir. 

Gelir gruplarına göre bakıldığında ise, bütün gelir grubundaki tüketiciler genelde konserve 

domates salçası satın almayı tercih etmektedirler. Adana ilinde yapılan bir çalışmada; 

tüketicilerin % 24,33’ ü (34 kişi) konserve biber salçası satın almaktadır (Gül ve ark. , 2005). 

Tüketicilerin yalnızca konserve biber salçası satın alanlar için en önemli unsurlar 

incelendiğinde, Yalnızca konserve biber salçası alan tüketicilerin % 42,47’ sinin konserve 

salçayı güvenilir olduğu için, % 32,87’ si kaliteli olduğu için ve % 1,37’ si ise, ekonomik 

olduğu için satın aldıklarını belirtmişlerdir. Gelir gruplarına göre konserve biber salçası satın 

almanın ortak nedenleri; güvenilir olması olsa da, 1. gelir grubu kaliteye ve ekonomik 

olmasına da, 3. grupta lezzetli olmasına da dikkat etmektedirler. Yalnızca konserve domates 

salçası alanlar için en önemli unsurlar incelendiğinde, Bütün gelir grupları için en önemli 

unsur kalitesi, lezzeti ve güvenilir olması iken 4. grupta ekonomik olması ve alışkanlık olması 

da önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Tüketicilerin domates salçası temin ettikleri yerler 

incelendiğinde, % 45,60’ı bakkal ve marketten, % 42,31’ i tanıdıklardan, % 8,79’ u ise 

köylerden domates salçası aldıklarını belirtmişlerdir. 3. ve 4. gelir grubundaki insanların semt 

pazarından domates salçası temin etmedikleri gözlemlenmiştir. 

Tüketicilerin biber salçası temin ettikleri yerler ise, % 46,15’ i tanıdıklardan, % 37,36’ sı 

bakkaldan, % 9,34’ ü köyden ve % 6,59’ u semt pazarından aldıkları belirlenmiştir. 3. ve 4. 

gelir gruplarındaki insanların semt pazarı, fabrika ya da köyden salça temin etmeyi pek tercih 

etmedikleri söylenebilir. Tüketicilerin biber salçası alırken dikkat ettikleri hususlar 
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incelendiğinde, % 63,73’ ü temiz olmasına, % 20,33’ ü salçanın kıvamının iyi olmasına,  % 

9,89’ u taze olmasına ve % 1,65’ i ise, acı olmasına dikkat ettiğini belirtmişlerdir. Domates 

salçası alırken dikkat ettikleri hususlar değerlendirildiğinde, % 58,79’ u temizliğine, % 25,82’ 

si kıvamının iyi olup olmadığına ve % 12,09’ u taze olup olmadığına dikkat ettiğini 

belirtmiştir. Çok az bir kısmının da fiyatın uygun olup olmadığına dikkat ettikleri 

belirlenmiştir. Biber salçası tüketicilerine ambalajın faydaları sorulduğunda; tüketicilerin % 

52,75’ i ürünü koruması, % 36,22’ si temizlik açısından, % 2,36’ sı ise ürün hakkında bilgi 

vermesi gibi nedenlerden ambalajı faydalı bulmaktadırlar. Bütün gruplar ürünü koruması ve 

temizlik açısından ambalajı faydalı bulmuşlardır. Adana ilinde yapılan bir çalışmada; 

tüketiciler biber salçasında ambalajın önemli faydalarını ürünü koruma, temizlik ve ürünü 

saklamayı kolaylaştırması olarak sıralamışlardır (Gül ve ark. , 2005). 

Domates salçasında ambalajın faydaları konusunda fikirleri incelendiğinde, tüketicilerin % 

42,65’ i ürünü koruması, % 37,50’ si temizlik açısından, % 7, 35’ i standart miktar ve kalitede 

ürün bulunuşu ve % 5,88’ i ise ürün hakkında bilgi vermesi açısından ambalajı faydalı 

bulduklarını belirtmişlerdir. 4. gelir grubundaki insanlar ambalajı her açıdan önemli oranlarda 

faydalı bulmaktadırlar.  1. , 2. ve 3. gelir grubu için ise, ürünü koruması ve temizlik açısından 

ambalajı faydalı bulmaktadırlar.  

Tüketicilerin Biber Salçası Tüketimine İlişkin Tutum ve Davranışlar 

Tüketicilerin gıda ürünleri satın almada dikkat ettikleri özellikler için, 5’li Likert Ölçeğine 

göre sorulan soruları değerlendirmeleri istenmiştir. Likert ölçeğinde, “Kesinlikle 

Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Fikrim Yok”, “Katılıyorum” ve “Kesinlikle Katılıyorum” 

şeklinde kodlanmıştır. Tüketicilerin, gıda ürünleri satın almada dikkat ettikleri özellikler için 

yapı geçerliliğini incelemek amacıyla sorulan 15 değişkenin, belirli faktörler altında toplanıp 

toplanmadığını test etmek üzere Faktör Analizi uygulanmıştır. 

Analize ilk olarak “yöresel mutfağın vazgeçilmezidir”, “kırmızı biber salçası sağlıklı bir gıda 

maddesidir”, “domates salçasından daha lezzetlidir”, “yemeklere renk katar”, “ambalajlı 

ürünler sağlıklıdır”, “ev yapımı doğal ve katkısızdır”, “ev yapımı salça daha lezzetlidir”, 

“imkanlar dahilinde ev yapımı biber salçası kullanırım”, “belirli markada ev tipi sanayilik 

biber salçası tüketirim”, “ev yapımı salça daha ekonomiktir”, “biber salçasında aflatoksin 

bulunma ihtimali vardır”, “salçanın hammaddesi olan kırmızı biber sağlığa faydalı bir 
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üründür”, “fazla miktarda kırmızı biber salçası tüketimi kansere yol açabilir”, “ev tipi salçası 

kullanırım”, ve “kaliteli biber salçasının renk ve kokusu” değişkenleri alınarak başlanmıştır. 

Faktör analizinde uygunlukta kullanılan KMO değerinin yüksek çıkması ve aynı zamanda 

korelasyon matrisindeki tüm değişkenlerin 0,50’den yüksek olmasından dolayı tüm 

değişkenler analizde kullanılmıştır. 

Analizde Bartlett Test İstatistiği değeri yüksek (2381, 032) çıkmış ve % 1 istatistiksel 

anlamlılık düzeyin elde edilmiştir. Bu sonuç, modele dahil edilen değişkenler arasında 

kuvvetli korelasyon ilişkisinin bulunduğunu göstermektedir. 

Çizelge 5. Kırmızı Biber Salçası Tüketimine İlişkin KMO ve Bartlett Küresellik Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,895 

Bartlett's Test of Sphericity 
 
 

Approx. Chi-Square 2381,032 

Df 105 

Sig. 0,000 

 

Çizelge 6.’da analize alınan 15 değişkenin öz değeri 1’den büyük olan dört faktör altında 

toplandığı görülmektedir. Buna göre, toplam varyansın % 23, 466’ sı birinci faktörü, % 

20,673’ ü ikinci faktörü, % 9, 814’ ü üçüncü faktörü ve % 8, 229’u dördüncü faktörü 

açıklamaktadır. Birikimli varyans yüzdelerine bakıldığında toplam varyansın % 62, 182’sinin 

ilk dört faktör tarafından açıklandığı görülmektedir. Yani toplam varyansın % 62, 182’si bu 

faktörler tarafından açıklanmaktadır. 

Çizelge 6. Tüketicilerin Kırmızı Biber Salçası Tüketim Ölçeği Varyans Açıklama 
 
 

Faktör 

Toplam Faktör Yükleri (Döndürülmüş) 

Toplam Açıklanan Varyans % Birikimli Varyans % 
1 3,520 23,466 23,466 
2 3,101 20,673 44,138 
3 1,472 9,814 53,953 
4 1,234 8,229 62,182 

 

Çizelge 7.’de kırmızı biber salçası tüketim ölçeğinin döndürülmüş bileşenler matrisi değerleri 

verilmiştir. Döndürülmüş bileşenler matrisi incelendiğinde faktör yük değerlerinin 0,554 ile 

0,879 arasında değiştiği görülmektedir. 
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Çizelge 7. Gıda Satın Alma Ölçeğinin Döndürülmüş Bileşenler Matrisi (Rotated Component 
Matrix) 

Faktörler ve Faktörü Oluşturan Değişkenler 
Faktörler Yükleri 

F1 F2 F3 F4 

Faktör 1 Tüketicilerin Geleneksel Tutumları 
Yöresel Mutfağın Vazgeçilmez Unsurudur 0,732    
Domates Salçasından Daha Lezzetlidir 0,729    
Salça Sağlıklı Bir Gıda Maddesidir 0,752    
Yemeklere Renk Katar 0,655    
Kaliteli Biber Salçasının Renk ve Kokusu 0,635    
Salçanın Hammaddesi Olan Kırmızı Biber Sağlığa Faydalı Bir 
Üründür 

0,667    

Faktör 2 Ev Yapımı Biber Salçası Tercih Etme Bilinci 
Ev Yapımı Salça Daha Lezzetlidir  0,765   
Ev Yapımı Doğal ve Katkısızdır  0,720   
İmkanlar Dâhilinde Ev Yapımı Biber Salçası Kullanırım  0,733   
Ev Yapımı Salça Daha Ekonomiktir  0,669   
Belirli Markada Ev Tipi Sanayilik Biber Salçası Tüketirim  0,554   
Faktör 3 Güvenli Biber Salçası Tüketim Bilinci 
Biber Salçasında Aflatoksin Bulunma İhtimali Vardır   0,595  
Her zaman Ev Tipi Salçası kullanırım   0,704  
Fazla Miktarda Kırmızı Biber Salçası Tüketimi Kansere Yol 
Açabilir 

  
0,706 

 

Faktör 4  Ambalajın Önemi 
Ambalajlı Ürünler Sağlıklıdır    0,879 
 

Tüketicilerin tükettikleri salça ile ilgili ilk ve en önemli bilgi ve tutumları “Tüketicilerin 

Geleneksel tutumları” olarak saptanmış ve Faktör 1 bu şekilde isimlendirilmiştir. Bu faktör 

varyansın % 23, 466’ sını açıklamaktadır. Birinci faktör diğer faktörlerden daha fazla ağırlığa 

sahiptir. Bu sonuca göre, yöre halkının kırmızı biber salçası tüketiminin geleneksel bir 

alışkanlıkları olduğu, domates salçasından daha lezzetli olduğunu düşündükleri söylenebilir.  

Faktör 2 “Ev yapımı biber salçası tercih etme bilinci” faktörüdür ve varyansın                          

% 20, 673’ünü açıklamaktadır. Tüketiciler evde yapılan salçayı tüketmeyi tercih 

etmektedirler. Yöresel olarak evlerde kış hazırlıkları yapımında biber salçası da yer 

almaktadır. Yani sebzenin bol olduğu yaz aylarında hazırlanıp kış aylarında tüketmek için 

hazırlanan ürünlerdendir. İnsanlar evde yapmış oldukları salçanın doğal, katkısız, hijyen ve 

lezzet açısından daha güvenilir buldukları için ev yapımı salçayı tüketmeyi tercih 

etmektedirler. 

Faktör 3 “Güvenli Biber Salçası Tüketim Bilinci” olarak isimlendirilmiş olup ve varyansın % 

9,814’ünü açıklamaktadır. Faktör 3’ de biber salçasında aflatoksin bulunma ihtimali vardır, 
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her zaman ev tipi biber salçası kullanırım, fazla miktarda kırmızı biber salçası tüketimi 

kansere yol açabilir bileşenlerinden oluşmaktadır.  

Faktör 4  “Ambalajın önemi” olarak isimlendirilmiş ve varyansın % 8, 229’ unu 

açıklamaktadır. Ambalajlı ürünler sağlıklıdır bir grup oluşturur ve tek bir faktör olarak kabul 

edilir. Tüketiciler ambalajlı ürünleri sağlık, hijyen ve koruma adına sağlıklı bulduklarını 

belirtmişlerdir. Bu düşünceleri ambalajın önemini vurgulamaktadır. 

 

Sonuç 

Geleneksel üretim ve tüketim maddesi olan biber salçası çok yönlü açılardan 

değerlendirildiğinde önemli bir ticaret maddesine dönüştürülebilir. Tüketicilerin gerek kısıtlı 

zaman ve gerekse çevresel şartların olmaması nedeniyle salçayı kendisi hazırlayamayan 

tüketicilerin tercihini ev yapımı tadında fabrikasyon salçalara yönlendirmek açısından çeşitli 

üretim tesisleri kurulabilir. Kurulan tesislerde geleneksel üretime uygun yapılması açısından 

evinde salça üretimi yapan kadınlar çalıştırılabilir. Kadınların iş gücüne katılması aile 

gelirinin artması, harcamaların çeşitlenmesi ve ailenin refah düzeyinin artması gibi dolaylı 

yollardan il ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sağlanabilir. Ancak tüketicilerin 

geleneksel tutumlarını değiştirmek, üretim tesisleri kurmak uzun vadede gerçekleşecek 

olgulardır. Bu yüzden basılı ve görsel reklamların yapılması tüketici davranışlarında etkili 

olacağı düşünülmektedir. Tüketiciyi bilinçlendirmek, tercih yelpazelerini genişletmek, 

aflatoksin konusunda oluşum nedenleri ve çözüm yolları hakkında eğitimler ve seminerler 

verilmesi bir alternatif olarak düşünülebilir. Bu bağlamda yine evsel kırmızı biber salçası 

üretiminin belirli sağlık kuruşları tarafından test edilerek tüketilmesine yönelik tüketiciler 

bilinçlendirilmelidir. Halk hekimliğinde ve kozmetik sanayisinde de çeşitli şekillerde 

kullanılabilen kırmızı biberin bu alanlarda daha etkin şekillerde kullanılması için gerekli 

girişimlerin yapılması sağlanmalıdır. Ayrıca ilde biber salçası üretim tesisi kurmak isteyen 

yatırımcıların teşvik edilmesi ve desteklenmesi ekonomik kalkınma sürecine önemli katkılar 

sağlayabilir. 
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BIST-100 ENDEKSİ İLE GSPTSE VE YÜKSELEN BORSALAR ARASI ETKİLEŞİM 

 

Mustafa Akal∗∗∗∗ 

Öz 

Bu çalışmada VAR ve Granger Wald testi yaklaşımıyla BIST-100 ile yükselen 
borsalar ve Kanada’nın GSPTSE borsası arasında ikili kısa ve uzun dönem ve bir borsa ile 
diğerleri arası uzun dönem bütüncül grup nedensellik ilişkisi tahmin edilmiştir. Ele alınan 
borsalar yüksek derecede aynı yönde ilişkili bulunmuştur. Uzun ve kısa dönemde BIST-
100’ün genelde diğer borsalarla etkileşim içerisinde bulunduğu görülmüştür. Optimal 
gecikme seviyelerinde, uzun dönemde BIST’in daha çok Brezilya ve Çin piyasalarının 
etkisinde, Hindistan, Güney Kore, Endonezya ve Rusya borsalarının daha çok BIST-100’ün 
etkisinde bulunduğu, kısa dönemde BIST-100 daha çok Brezilya, Kanada, Meksika ve Çin 
borsalarının etkisinde, Endonezya’nın JSXCOM borsası da BIST-100’ün etkisinde bulunduğu 
tahmin edilmiştir. Yükselen borsaların her biri uzun dönemde bütüncül olarak diğer borsalarla 
etkileşim ve rekabet içindedir. Gecikme uzunluğu arttıkça grup nedenselliklerin gücü 
artmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: BIST-100, yükselen borsalar, korelasyon, VAR, grup 
nedensellik.   

 

INTERACTIONS BETWEEN BIST-100 AND GSPTSE AND EMERGING MARKETS 
STOCK EXCHANGES 

Abstract 

This study attempts to predict short and long run directions of causalities between 
BIST-100 and emerging markets and Canada’s GSPTSE and direction of long run interactions 
between each of emerging market and the whole of the rest by applying Granger Causality 
Wald test and VAR system. BIST-100 is found interacting with the other exchange stock 
markets in both short and long terms. There exist long run causalities from Brazilian and 
Chinese exchange boards to BIST-100 and from BIST-100 to Indian, South Korean, 
Indonesian and Russian exchange boards. There exist short run causalities from Brazilian, 
Canadian, Mexican and Chinese exchange boards to BIST-100, and from BIST-100 to 
Indonesian exchange boards. Each emerging market is found interacting and reputing with the 
rest of stock exchange markets of the countries in the long run. The power of group causality 
is found increasing at further lags. 

Keywords: BIST-100, emerging stock exchange markets, correlation, VAR, group 
causality. 
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1. GİRİŞ 

Yükselen ekonomilerin hisse senedi piyasaları arasında herhangi bir etkileşimin olup 

olmadığı son zamanlarda yaşanmakta olan küreselleşme sürecinde akademisyenlerin, finans 

piyasaları düzenleyicilerinin ve oyuncuların ilgisini çekmektedir. Bu çalışma Türkiye ile 

Brezilya, Meksika, Hindistan, Çin, Güney Kore, Endonezya, Rusya ve önemli bir rakip olan 

Kanada (GSPTSE) borsaları arasındaki ikili ve biri ile diğerleri arasında etkileşimi araştırmak 

amacıyla ele alınmıştır.  

Temelleri 1984’te atılan ve 1986'da işleme açılan İMKB, 3 Nisan 2013’de faaliyet izni 

almış olup 5 Nisan 2013 tarihinden itibaren Borsa İstanbul olarak faaliyet göstermeye devam 

etmektedir. İMKB100 endeksi de BIST-100 ismini almıştır, hisse senetleri olarak içeriği aynı 

kalmıştır. Yabancı yatırımcılar 1989’dan beri borsada işlem yapma olanağına sahip olmakla 

birlikte 2001'den beri borsaya uzaktan erişimle insanlar internete bağlı oldukları her yerden 

işlem yapabilir hale gelmişlerdir.  

Borsa İstanbul Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi (borsaistanbul.com) doğrultusunda 

anlaşılacağı üzere Borsa İstanbul (BIST), İMKB, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası ve 

İstanbul Altın Borsası'nı aynı çatı altında toplamaktadır. Başbakan, Borsa İstanbul'un 

açılışında, BIST’in İstanbul'u finans merkezi yapma projesini güçlendireceğini ifade etmiştir. 

Bu doğrultuda ön anlaşmalar yapılmaktadır. Borsa İstanbul ve borsa-finans alanında öncü ve 

en gelişmiş teknoloji ile çalışan Nasdaq OMX arasında stratejik ortaklık için ön anlaşma 

imzalanmıştır. Bu anlaşma ile Borsa İstanbul, küresel piyasalarda alınıp satılan her türlü 

varlığın işlem görebildiği bütünleşik bir borsa olarak konumlandırılması amaçlanmaktadır. Bu 

anlaşma ile “Bütün varlık türlerinde alım-satım, takas, piyasa gözetimi ve risk yönetimi 

uygulamalarına bütünleşik bir yapıda imkan tanıyan NASDAQ OMX’in dünya 

standartlarında bilişim teknolojisi yazılım çözümünü, enerji sözleşmeleri de dahil olmak üzere 

tüm finansal sözleşmeler için kullanabilir hale gelecektir” (borsaistanbul.com, 27.7.2013). Bu 

durum Borsa İstanbul’un dünya borsaları ile bütünleşikliğini artıracak, bu da BIST-100 ile 

diğer borsalar arası hisse çeşitlendirmesini sınırlayabilecektir.  

Türkiye ve diğer yükselen ekonomilerin izledikleri finansal reformlar sonucu ülkelerin 

finans piyasalarıyla bütünleşmesi arttıkça borsaların da uluslararası olumlu ve olumsuz 

faktörlerin etkisi altında kalması kaçınılmaz olmaktadır. Bu etkiler tam bütünleşik olmuş 

borsalar arasında aynı anda birlikte hareketler  (tam bağımlı) olurken tam bütünleşik olmamış 
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borsalarda (gelişmekte olan borsalar) zamana yayılı olabilmekte ve nedensellik ilişkisi ortaya 

çıkmaktadır. Eş-bütünleşme analizi değişkenler arasındaki dinamik zaman etkisini hesaba 

almamaktadır. Her ne kadar eş-bütünleşik iki seri arasında en azından tek yönlü nedensellik 

öngörülse de bu durumun gerçekleşmediği seriler olabildiği gibi eş bütünleşik olmayan seriler 

arasında da nedensellik görülmektedir. VAR sistemine bağlı nedensellik analizi zamana yayılı 

olarak değişkenler arasındaki nedenselliği ortaya koymakta olduğundan bu çalışmada VAR 

modelleri çerçevesinde nedensellik araştırılmıştır. Nitekim Berument ve Ince (2005:60) eş-

bütünleşme testlerinin yapıları gereği borsalar arası uzun dönem ilişkileri tespit ettiğini ancak 

borsalar arası kısa dönem korelasyon ve etkileşimin varlığının testinin bir yönteminin dinamik 

etkilerin de ölçülmesine olanak sağlayan VAR modelleri olduğunu ve dolayısıyla VAR 

modellerinin öngörü gücü ve diğer değişkenlerin yanında bağımlı değişkenlerin dinamik 

etkilerini hesaba katarak yurtiçi hisse senedi fiyat değişmelerini de sisteme kattığından tek 

denklemli modellere avantaj sağladığını belirtir. 

Gelişmekte olan ülkelerin borsaları gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında gelişmekte 

olan ülkelerde finansal serbestleşme politikalarının yeni olması, ticari serbestleşmenin kısıtlı 

olması, farklı para birimleri kullanılması, farklı ekonomik ve teknolojik gelişme seviyeleri vs. 

nedenlerden dolayı gelişmiş borsalara göre daha düşük seviyelerde uluslararası bir 

bütünleşme göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerin finans piyasaları henüz mali 

bütünleşmelerini tamamlayamadıklarından, gelişmiş ülkelere göre daha bağımsız borsalara 

sahip olduklarından dolayı yatırımcılara portföy çeşitlendirmesine olanak sağlayarak 

uluslararası kâr maksimizasyonu veya risk minimizasyonuna yönelik olarak hisse senedi 

çeşitlendirmesi imkânları sunabilmektedir. Bu durum literatürsel değerlendirmelere göre bu 

ülkelerin borsalarının eş-bütünleşik olmadığından (borsaların bağımsız olduğu) ziyade 

borsalar arasında zamana bağlı bir bağımlılık olduğunu işaret eder. Borsaların eş-bütünleşik 

çıkmaması da kesin bir nedenselliğin olmadığı tam bağımsız olduğu anlamına gelmemelidir. 

Çünkü zamanla yayımlanan bilançolar akabinde yatırımcıların borsalar arasında yeni 

davranışlar göstermesi borsalar arası etkileşimlere yol açmaktadır.  

Diğer taraftan, gelişmiş, komşu ve finansal liberalleşmenin maksimize edildiği 

borsalarda etkinlik artmış olduğundan bu borsalar arasında çeşitlendirmenin faydaları 

azalmakta, yani yatırımcılar kâr maksimizasyonu ve risk minimizasyonu hedeflerine 

ulaşmada borsa yapısı dolayısıyla kısıtlanmaktadırlar. Gelişmiş ve eş-bütünleşik borsalar 
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arasında hisse senedi çeşitlendirmesi düşük, gelişmekte olanlarda yüksek olmaktadır. Gözbaşı 

(2010:100)’nın işaret ettiği gibi yükselen bir borsa olarak İMKB ile diğer gelişmekte olan 

ülke borsaları arasındaki ilişkiyi tespit etme uluslararası portföy çeşitlendirmesi yaparak 

risklerini azaltmak isteyen yatırımcılara yol gösterici olabilir. Eş-bütünleşik, mali piyasaları 

tam bütünleşik piyasalarda krizlerin bulaşma etkisi de yüksek olmakta, borsalar aynı yönde 

hemen hareket etmekte olduğundan risk minimizasyonu amacıyla yatırımlar son derece 

kısıtlanmaktadır.  

 Jeyanthi (2010:82) Hindistan Ulusal Borsası’nın uluslararası borsalarla bütünleşmesi 

yönünde yapılan reformlar sonrasında Asya’nın yükselen en önemli borsalarından biri haline 

geldiğini belirtmekle birlikte, günlük veriler (1 Nisan 2004 ila 31 Aralık 2008 dönemi) 

üzerinde yaptığı çalışmada İngiltere, Japonya ve Amerikan borsalarından Hindistan ulusal 

borsası getirilerine doğru daha güçlü olmakla birlikte %1 anlam seviyesinde çift yönlü 

nedensellik olduğunu bulmuştur. Ayrıca Jeyanthi (2010:83), arch etkisi bulduğu serilerin hata 

terimleri üzerinden yapmış olduğu nedensellik testi sonucunda da Japonya ve Amerikan 

borsasından Hindistan borsasına doğru yayılmacı etki bulmuştur.  

Küçükkaya (2009:8) Amerikan ve BIST arasında aylık verilerde (Mayıs 1988-Mayıs 

2008) eş-bütünleşme bulunmadığını dolayısıyla da iki borsa arasında hisse senedi 

çeşitlendirmesi yapılabileceğini, ancak ABD borsasından BIST’E bulduğu nedensellik 

ilişkisini ise hisse senedi çeşitlendirmesinde kısıtlamaya yol açtığını belirtir. Küçükkaya 

(2009) iki borsa arasında bir nedensellik ilişkisini bağımsızlığın olmadığı ve uluslararası hisse 

çeşitlendirmesinde kısıtların olduğu şeklinde yorumlamıştır. Gözbaşı (2010:110-111) Aralık 

1995-Aralık 2008 dönemi çalışmasında BIST’in’nin Brezilya, Hindistan ve Mısır hisse senedi 

piyasalarıyla eş-bütünleşik olduğunu, aynı yönde pozisyon aldığını ve bunlar arasında 

çeşitlendirmenin kısıtlandığını, BIST’in daha çok diğer gelişmekte olan piyasaların etkisinde 

bulunduğunu, ancak kısa dönemde BIST’in uluslararası çeşitlendirme yapılabilecek en uygun 

piyasalardan biri olduğunu bulmuştur. Ayrıca Gözbaşı (2010) uluslararası piyasalar ile daha 

bütünleşik bir piyasanın daha etkin bir piyasa olduğunu ifade ederek konunun piyasa etkinliği 

açısından önemini vurgular. Bağımsız olan, bütünleşik olmayan, etkileşimin olmadığı 

piyasalarda yatırımcılar çeşitlendirme olanaklarına sahip olduklarından risk minimizasyonu 

gerçekleştirilebildiklerini belirtir. Diğer taraftan, Gözbaşı (2010:104) zaman ilerledikçe 

piyasaların birbirleri ile daha çok uzun dönem ilişkisi sergilemek eğiliminde olduğunu, bu 
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durumunsa uluslararası portföy çeşitlendirmesinin sağlayacağı olası yararları kısıtladığını 

belirtir. Gözbaşı (2010:104) daha çok diğer gelişmekte olan borsalardan BIST’e doğru 

(Brezilya ve Meksika’dan) nedensellik, BIST ile Hindistan borsası arasında çift taraflı 

nedensellik bulmuştur. 

Bulut ve Özdemir (2012:222) BIST ve DJI arasında eş-bütünleşme ilişkisinin varlığını 

Amerika’nın Dow Jones Endüstriyel (DJI) endeksinin BIST’i etkilediğine ilişkin bir kanıt 

olabileceğini belirtmiş ve %1 anlamlılık seviyesinde DJI’in BIST’i etkilediğini bulmuştur. 

Ceylan (2006:46), G-7 ülkelerinin borsalarının Japonya’nın NIKKEI hariç tüm ülke 

borsalarının IMKB üzerinde etkisi olduğu sonucuna varmış ve bu etkinin 2002 yılından sonra 

arttığını belirtmiştir. 

Diğer taraftan, Boztosun ve Çelik (2011:148) finansal piyasalar arasındaki 

bütünleşmenin artmasının sermaye akışkanlığını artıracağını, arbitraj imkânını ortadan 

kaldıracağını, risklerin çeşitleneceğini, belirsizliklerin diğer piyasalara ve fiyat hareketlerine 

yansıyacağını belirtir. Boztosun ve Çelik (2011:159) Türkiye ile Norveç, Hollanda, Belçika, 

Almanya ve İngiltere arasında I(1) eş-bütünleşme ilişkisi olduğunu, Türkiye ile Fransa, 

Avusturya, İsviçre, İsveç ve İspanya arasında ise 2002-2009 döneminde anlamlı bir eş-

bütünleşme ilişkisinin mevcut olmadığını bulmuştur. Vuran (2010:165-166) Ocak 2006-Ocak 

2009 dönemine ait günlük verilerle “IMKB 100 endeksine yatırım yapan yatırımcılar için 

S&P500, NIKKEI225 ve CAC40 endekslerden birinin portföy çeşitlendirmesi için uygun 

alternatif olduğu, gelişmekte olan ülkelerin borsalarına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar 

için ise IBOVESPA, MERVAL ve IPC’in, gelişmiş ülkelerin borsalarına yatırım yapmak 

isteyenler için ise DAX ve FTSE100’ün BIST-100 endeksine alternatif endeksler olduğu” 

sonucuna varmıştır.  

Bir doğrusal ilişkide, iki borsa arasında korelasyon ilişkisinin bir veya bire yakın 

olmayışı veya 1’den o kadar küçük olmasından nedensellik ilişkisinin azaldığı veya 

olmayacağı çıkarımı yerine nedensellik ve daha yüksek bir korelasyon katsayısının gecikme 

seviyesinde görülebilmesinden şüphe edilmelidir. Çünkü iki seri için hesaplanan korelasyon 

katsayısında cari dönemler ilişkilendirilir. Geleneksel eş-bütünleşme analizi de bu cari 

dönemler arası ilişkiyi dikkate almaktadır. Ayrıca ülke borsaları uluslararası sermayenin tam 

akıcı olup olmamasından, üç aylık bilançolara göre hisse senetlerinin kârlılıklarından, 

borsaların birbirlerine ikame ve tamamlayıcı olup olmamasından, küresel ve ülke 
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konjonktürlerinden, izlenen ekonomik politikalardan, borsada bulunan oyuncu ülke 

yatırımcılarının ağırlığı, bilginin şeffaflık derecesi vs. gibi birçok farklı faktörlerin farklı 

etkisinde kalıp gecikmeli ilişkiler gösterebilir ve bunlarda borsalar arası nedensellik ilişkisinin 

ortaya çıkmasını zamana yayar. Her ne kadar finansal piyasalar dengeye reel sektörden daha 

kısa zamanda gelse de borsaları dengeye gelmesi yukarıda sayılan nedenlerden dolayı hemen 

gerçekleşmeyebilmektedir. Nitekim incelenen gecikmeli çapraz korelasyon fonksiyonlarında 

bir borsanın cari dönem değeri diğer borsaların gecikmeli dönem değerleriyle istatiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur ve borsaların cari dönem ilişkilendirmeleri gecikme etkilerini tam 

yansıtamadığı görülmüştür. Bu nedenle dinamik etkenlerin borsalar üzerindeki etkileri 

nedenselliğin yönünün tespiti amacıyla VAR sistemiyle ele alınmalıdır. 

Oyuncuların son yıllarda sermaye hareketlerini kâr amacıyla yükselen ekonomilerin 

borsalarına aktardıkları izlenmekte ve bu ülkelerin reel ekonomilerine borsalar aracılığıyla 

para akması söz konusu olmaktadır. Birçok çalışmada (Levine ve Zervos; 1998, Rajan ve 

Zingales, 1998, Beck vd; 2000, Bassanini vd; 2001, vs.) finans sektöründeki büyümenin 

ekonomik büyümeye etki ettiği yönünde bulgular mevcuttur. Bu realite de talep ve nitelikli 

işgücü potansiyeline sahip yükselen ekonomilerin ekonomik büyümelerine ivme 

kazandırmaktadır. Bir ülkenin borsasının gelişmesi de finansal gelişmeyle paralellik gösterir. 

Coşkun (2009), gelişmiş bir finansal sisteme sahip olunmasının kıt kaynakların etkin 

dağılımında, finansal krizlerin şiddetinin azaltılmasında, sermayeye hareket 

kazandırılmasında v.s. alanlarda rolü olduğunu, kişi başına daha yüksek gelirin daha yüksek 

finansal gelişme ile ilişkili olduğunu, bir ülkenin finansal gelişmesinin de ekonomik 

faaliyetler, teknolojik gelişmeler, ülkenin yasal sistemi ve siyasi kurumlarının finansal 

sistemin yapı ve kalitesi ile finansal ve ekonomik gelişmeyi etkilediği yönünde benzer ve 

karşıt literatürsel görüşleri tartıştıktan sonra, finansal gelişmenin ekonomik büyüme ve 

kalkınmaya istikrar sağladığı, büyümede anahtar role sahip olduğu sonucuna ulaşır. Bassanini 

vd. (2001:43) hisse senedi piyasasında sermaye birikiminin kişi başı büyüme ve yatırım 

oranları artışı için önemli bir role sahip olduğu bulgusuna ulaşmıştır. 

 Bulunacak bir nedensellik ilişkisi borsalar arası etkileşimi ortaya koymakla 

kalmayacak, aynı zamanda borsalardan ekonomik büyümeye doğru sözü edilen etkileşimi 

doğrulamış olacaktır. Ayrıca böyle bir nedenselliğin varlığı bizi sözü edilen ülkelerin 

borsalarının finansal liberalleşmelerini tam gerçekleştiremedikleri sonucuna varmamızı 
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sağlayacaktır. Bu da bu ülkelere kâr ve risk minimizasyonu amacıyla sermaye akışının 

süreceğini gösterecektir. 

2. BORSALAR ARASI KORELASYON İLİŞKİSİ 

Yüksek korelasyon ilişkisi yüksek oranda eş-bütünleşme ilişkisini ve en azından tek 

yönlü nedenselliğin çıkmasını işaret eder. Tablo 1’e göre BIST-100 (X6), Meksika’nın 

IPCCOMPMX (X3), Güney Kore’nin KOSPI (X4) ve Hindistan’ın BSE500 (X7) borsalarıyla 

en yüksek doğrusal ilişki göstermektedir. Sonra da BIST-100’ün Brezilya’nın IBOVESPA 

(X1) borsası ile yüksek derecede ilişkili olarak beraber hareket ettiği görülür. BIST-100’ün en 

düşük ilişkili olduğu borsa Çin’in SHNAGHAICOM (X8) borsasıdır. Sonra da coğrafi olarak 

uzaklarda olan Endonezya ve Kanada borsaları gelmektedir. 

Tablo 1: Borsalar Arası Pearson Basit Korelasyon Katsayıları 

Değişkenler X6 X1 X13 X3 X7 X8 X4 X5 X2 

X6 1 0.93364 0.85557 0.96688 0.96571 0.54492 0.96692 0.95405 0.85686 

X1  1 0.87874 0.95466 0.98098 0.68285 0.95957 0.91000 0.89311 

X13   1 0.84472 0.88587 0.67035 0.89489 0.77683 0.92864 

X3    1 0.96416 0.59537 0.97391 0.97157 0.86861 

X7     1 0.67319 0.97301 0.93105 0.90498 

X8      1 0.63539 0.52264 0.68349 

X4       1 0.94349 0.91306 

X5        1 0.78766 

ρküme 0.9872 0.9864 0.9443 0.9900 0.9933 0.8062 0.9887 0.9830 0.9627 

DK  57.630 54.901 22.739 58.197 59.001 42.275 40.960 73.106 62.982 

GODK % 700.877   1262.35   662.529   549.422   677.346   1387.94   974.587   472.780   541.199 

Ort. Getiri % 1.65270 1.13570 0.35369 1.54707 1.24328 0.58673 0.76390 1.49977 2.02410 

Not: Her korelasyon katsayısı 0.0001 anlamlılık düzeyinde anlamlıdır. Her bir değişkene ait 156 gözlem vardır.ρküme: Küme (kanonik) 

Korelasyon katsayısı,  DK: Değişkenlik Katsayısı,  GODK: Getiri Oranı Varyasyon Katsayısı. 

Tablo 1’in onuncu satırı, ilgili sütundaki değişken ile diğer değişkenler (diğer VAR 

değişkenleri) arasındaki grup korelasyon katsayılarını vermektedir. Diğer borsalarla en 

yüksek ilişkisi olan borsalar 0.9933 küme korelasyon katsayısı ile Hindistan’ın BSE500 

borsası ve 0.99 ile Meksika’nın IPCCOMPMX borsası, en az ilişkili olan borsa da Çin’in 

SHNAGHAICOM borsası ile Kanada’nın GSPTSE (X13) borsasıdır. BIST-100’ün diğer 

borsalarla bütüncül ilişkisi seçilen ülkeler arasında ortada yer almaktadır. Toronto hisse 
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senedi piyasası Amerikalıların, Avrupalıların ve diğer birçok ülke oyuncularının yatırım 

yaptığı borsa olup sermaye birikimi açısından Kuzey Amerika’da üçüncü, dünyada yedinci 

sırada (wikipedia,18.3.2013) olmasına rağmen bağımsızlık esas alınacak olursa Kanada 

borsası, Çin borsası ile diğerlerine göre daha bağımsız (daha az bağımlı) konumda 

gözükmektedir. Bu da risk minimizasyonu amacıyla hisse senedi çeşitlendirmesinin bu iki 

borsada diğerlerine göre daha yüksek olduğunu işaret eder. 

Tablo 1’in on birinci satırında yer alan değişkenlik katsayısına göre seviyelerde 

değişkenliği en yüksek olan borsa 73 değişkenlik katsayısıyla Endonezya’nın JSXCOM 

borsasıdır. Değişkenliği en düşük olan borsa 22 değişkenlik katsayısıyla Kanada’nın GSPTSE 

borsasıdır. BIST-100 (X6) endeksi değişkenlik ve risk açısından ilgili ülke borsalarının 

ortasında yer almaktadır. Seviyelerde oynaklık açısından en tutarlı borsa Kanada’nın GSPTSE 

borsasıdır. 

Tablo 1’in onikinci satırında borsaların getiri oranları serilerinin değişkenliğine yer 

verilmiştir. Borsalar eş-bütünleşik olsalar dahi, risklilik durumlarına ve yatırımcıların risk 

seven, riskten nefret eden ve risk nötr davranışlar sergilemeleri farklı borsaları tercih 

etmelerine, borsaların birbirlerine alternatif olmalarına kaynak teşkil edebilir. Yani yatırımcı 

davranışından kaynaklanan borsa bağımsızlığı oluşabilir. Bu duruma değinmek için borsaların 

getiri değişim katsayıları hesaplanmıştır. Getiri değişkenliği en yüksek olan borsa 1387.94 

değişkenlik katsayısıyla Çin’in SHNAGHAICOM borsası, en düşük olan borsa 472.78 

Endonezya’nın JSXCOM borsasıdır. BIST-100 endeksi getiri oranı değişkenliği ve risk 

açısından ilgili ülke borsaları arasında dördüncü sırada yer almaktadır. Risk seven yatırımcılar 

birinci sırada Çin’in SHNAGHAICOM, ikinci sırada Brezilya’nın IBOVESPA hisse 

senetlerini, riskten kaçınan yatırımcılar Endonezya’nın JSXCOM hisse senetlerini tercih 

ediyor olacaklardır.  

Korelasyon ilişkisi eş-bütünleşme hakkında bilgi verirken, korelasyon katsayısının 

işaretinin pozitif olması bu borsaların aynı yönde hareket ettiğini işaret eder. Ancak 

korelasyon ilişkisi hangi borsanın hangisini etkilediği hakkında bilgi vermemektedir. 

Etkileşimin yönü nedensellik testi ile tahmin edilir. 

 

 

3. BORSALARIN DURAĞANLIĞI 
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Durağan olmayan seriler sabit varyans, ortak varyans ve sabit bir ortalama değere 

sahip olmazlar. Bir serinin durağan olup olmadığı o serinin birim köke sahip olup olmadığıyla 

test edilir. Durağan olmayan serinin cari değeri geçmiş dönemin değerine bağlandığında birim 

veya daha büyük oto regresyon katsayısı verir. Durağan olmayan seriler aynı zamanda 

herhangi bir dönemde görülen şok etkilerinin ileri dönem veya dönemlerde devam ettiğini 

işaret ederler. Figür 1, ülke borsalarının seviyelerde durağan olmadığını işaret etmektedir. 

 

Grafik 1. Aylar İtibariyle Ülkelerin Endeks Dalgalanmaları (2000.1-2012.12) 

Tablo 2’de ADF birim kök testi sonuçlarına göre hiçbir ülkenin borsası seviyelerinde 

durağan bulunmamıştır. 01.01.2000-12.12.2012 dönemine ait aylık verilerin kullanıldığı bu 

çalışmada borsalarda görülen bir şok etkisinin ileriki ay veya aylarda devam ettiği, dolayısıyla 

ilgili borsa ile etkileşim içerisinde olan diğer ülke borsalarında da bu etkinin sürdüğü 

beklenmelidir1.  

Tablo 2’de bütün ülkelerin borsalarının birinci farklarda durağanlaştığı görülür. Yani 

her bir borsa %1 anlamlılık seviyesinde birinci dereceden bütünleşiktir. Bu da borsaların eş-

bütünleşik olduğunu işaret eder ve en azından bir yönde nedensellik çıkması beklenir. Bu 

durum da borsalar arası bağımlılık olduğunu gösterir, ancak bu borsalar arası hisse 

                                                           
1 Veriler ay sonu verileri olup IMKB100, IBOVESPA, IPCCOMPMX, JSXCOM, KOSPI, 'SHNAGHAICOM, BSE500 
değerleri WFE veri tabanından alınmıştır. Rusya borsası verisi; RTSI, RTS Borsa veritabanından alınmıştır. GSPTSE 
değerleri Toronto Stock Exchange veri tabanından alınmıştır. 
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çeşitlendirmesinin tamamen yok olduğu anlamına gelmemelidir. Nitekim Tablo 1’de 

hesaplanan korelasyon katsayıları 1’den düşük ve birbirinden farklı bulunması eş- 

bütünleşikliğin seviyesine göre hisse ve borsalar arası çeşitlendirme tamamen ortadan 

kalkmayıp kısmen de olacaktır. Çünkü hisse senedi çeşitlendirmesi yukarıda sözü edilen 

sebeplere ve yatırımcı davranışlarından kaynaklanan nedenlere de bağlı olabilir 

Tablo 2: ADF Birim Kök Testi Tau İstatistikleri 

a. Oto Regresyon 

DF Test 
Denklemi X6 X1 X13 X3 X7 X8 X4 X5 X2 

∆1Xt-1 on ∆2X 
 

-13.43***  
SYTY 

-9.97***  
SYTY 

-10.07*** 
SYTY 

-11.36*** 

SVTY 
-11.70*** 

SYTY 
-12.02*** 
SYTY 

-12.23 ***  
SYTY 

-10.61 *** 
SVTY 

-9.64***  
SYTY 

Kritik değerler %1 -2.6   -2.6   -2.6   -3.5   -2.6   -2.6   -2.6   -3.5   -2.6   

Entegre Sevi. I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) 

b. Vektör Oto Regresyon VAR (1) Sistemi 

b1. Seviye Serisi; Xt 

Sabitsiz ve trendsiz  1.54 0.42 0.10 2.11 0.62 -0.46 0.72 2.01 -0.25 

Sabitli -2.42 -0.96 -1.45 0.32 -2.90 -1.64 -0.73 0.54 -1.65 

Sabit ve Trendli 0.62 -2.70 -2.31 -2.41 -0.46 -1.71 -2.96 -2.26 -2.21 

b2. Birinci Dereceden Fark Serisi; ∆Xt 

Sabitsiz ve trendsiz  -8.28*** -7.58*** -7.51*** -7.82*** -8.32*** -6.56*** -8.31*** -8.09*** -7.39*** 

Sabitli -8.46*** -7.64*** -7.50*** -8.21*** -8.41*** -6.54*** -8.36*** -8.46*** -7.40*** 

Sabit ve Trendli -8.54*** -7.62*** -7.47*** -8.28*** -8.40*** -6.51*** -8.36*** -8.63*** -7.39*** 

b3. İkinci Dereceden Fark Serisi; ∆2Xt 

Sabitsiz ve trendsiz  -16.36*** -14.06*** -14.05*** -16.14*** -15.39*** -14.24*** -17.10*** -17.77*** -15.22*** 

Sabitli -16.31*** -14.02***  -14.00*** -16.09*** -15.34*** -14.19*** -17.04*** -17.71*** -15.17*** 

Sabit ve Trendli -16.26*** -13.97*** -13.96*** -16.04*** -15.29*** -14.15*** -16.99*** -17.65*** -15.12*** 

Not:X6=BIST-100(TURKİYE),X1=IBOVESPA(BREZİLYA),X13=GSPTSE(KANADA),X3=IPCCOMPMX(MEKSİKA),X7=BSE500(HİNDİSTAN 

BOMBAY),  X8=SHNAGHAICOM(ÇİN),X4=KOSPI(GÜNEY KORE), X5=JSXCOM(ENDONEZYA),X2=RTSI(RUSYA). 

“***” MacKinnon kritik değerlerine göre %1 anlamlılık seviyesinde anlamlı. SYTY: Dickey-Fuller test denkleminde sabit yok, trend yok, SVTY: 

Dickey-Fuller test denkleminde sabit var, trend yok. ∆Xt=Birinci dereceden fark serisi,  ∆2Xt=İkinci dereceden fark serisi, I(1):Birinci mertebeden 

entegre veya durağan.  

4. BIST-100 VE DİĞER BORSALAR ARASI İKİLİ NEDENSELLİKLER 
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Birinci dereceden entegre olmuş serilerde Toda-Yamomoto (1995)’nın Uyarlanmış 

Wald nedensellik istatistiği (MWALD) ile Granger (1969 ve 1988) Wald nedensellik 

istatistiği sonuçları benzer yönde nedensellik öngörür. Bu durumda, farklı seviyelerde entegre 

olmuş serilere tercih edilen MWALD testi yerine Granger nedensellik Wald testi tercih 

edilecektir. Tablo 3’de BIST-100 ile diğer borsalar arasında arası uzun dönem nedenselliğin 

yönü, Tablo 4’de de BIST-100 ile diğer borsalar arasında kısa dönem nedenselliğin yönü 

MINIC (minimum information criterion) optimal gecikme uzunluklarında tahmin edilmiştir. 

Ayrıca her iki tabloda mutlak nedenselliklere yer verilmiştir. Tablolardaki ok işaretleri 

nedenselliğin yönünü belirtmektedir.  

Tablo 3’de uzun dönem nedensellikler incelendiğinde,  optimal gecikme ve %10 

anlamlılık seviyelerinde Brezilya’nın IBOVESPA ve Çin’in SHNAGHAI borsasından BIST-

100’e, BIST-100’den Hindistan’ın BSE500’ne, Güney Kore’nin KOSPI’ne, Endonezya’nın 

JSXCOM ve Rusya’nın RTSI borsasına doğru tek yönlü nedensellik çıkmaktadır.  Yine %10 

anlamlılık seviyesine göre BIST-100 ile GSPTSE ve Meksika’nın IPCCOMPMX borsaları 

arasında çift yönlü nedensellik bulunmuştur, ancak nedenselliğin yönü GSPTSE’den BIST-

100’e ve BIST-100’den Meksika’nın IPCCOMPMX’e doğru olup, mutlak nedenselliğin 

yönünde ağır basmaktadır. Fakat yatırımcıların olumlu ve olumsuz haberlere vermiş oldukları 

asimetrik tepkilerden dolayı borsa serilerinde çok görülen normal olmayan dağılımlar burada 

denklemlerin hata terimlerine de yansımıştır. Çin ve Endonezya borsaları 1-4 

gecikmelerinden herhangi birinde otokorelsayon ve arch etkisi göstermiştir. Optimal gecikme 

seviyelerinde model seçim kriterlerinin tamamı sağlanamadığı gibi optimal gecikme dışındaki 

VAR(p) denemelerin de kriterlerin hep birlikte yerine getirilmesi uyumluluğu 

sağlanamamıştır. Bu nedenle de Tablo 3’de optimal gecikme değerlerinde nedensellik 

araştırmasıyla yetinilmiştir. Bir arch, bir otokorelasyon ve normal olmayan dağılım yapıları 

nedenselliğin yönünü zayıf da olsa etkileyebilmektedir. Benzer durumla Tablo 4’de sunulan 

durağan VAR; kısa dönem nedensellik testinde de karşılaşılmıştır2.  

 

 

                                                           
2 Hatemi-J. (2012:447, 455) borsa serilerinde olumlu bilgilerin pozitif şok ve olumsuz bilgilerin ise negatif şok etkisi 

yaratmakta olduğunu ve borsa serilerinde asimetrik bir tepki yapısının çıktığını, bu nedenle borsa serilerinin normal olmayan 

dağılımlar sergileyeceğini ifade eder ve literatürde ihmal edilmiş asimetrik nedensellik testine başvurulmasının daha doğru 

sonuçlar vereceğini belirtir.  
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Tablo 3: BIST-100 ve Diğer Borsalarla Uzun Dönem İkili Granger Nedensellikleri 

Ha:  
Gurup (2) → 
Gurup (1) 

Opt 
Gecikme 
VAR(p) 

Bilgi Kriterleri ve 
Minimum Bilgi 
Kriteri (AR,MA) 

Wald 
χ2  
(Pr > χ2) 

VAR R2 Normal 
dağılım, Arch, 
Otokorelasyon 
testi 10 % 

Nedenselliğin 
Yönü (Mutlak) 

Nedenselliğin 
Yönü (%10)  

X1 →X6 
  

2 
 
 
 
 

AICC=31.84715 
HQC=31.9229 
AIC=31.84279 
SBC=32.04 
FPEC=6.748E13 
MIC(2,0)=31.808005 

5.70        
0.0578 

X1=.9825 
X6=.9745 

 

X1;nn, narch,na 
X6; nn, narch,na 

 

X1→X6 

 

  
 

X1→X6 
 

X6→ X1 
 

2.32        
0.3127 

X13→X6 
 

2 
 
 
 
 

AICC= 28.29825 
HQC= 28.374 
AIC= 28.29389 
SBC= 28.4911 
FPEC= 1.94E12 
MIC(2,0)=28.10426 

9.98     
0.0068 

X13=.9646 
X6=.9752 

 

X13;nn, arch,na 
X6; nn, narch,na 

 

X13→X6 

 

 
 

 
 

X13↔X6 
 X6→X13 

 
7.31        

0.0258 
X3→X6 

 1 
 
 
 

AICC= 30.17201 
HQC= 30.21833 
AIC= 30.17048 
SBC= 30.28829 
FPEC= 1.267E13 
MIC(1,0)=30.136094 

5.86        
0.0155 

X3=.9903 
X6=.9743 

 

X3;nn, narch,na 
X6; nn, narch,na 

 

X3→X6 

 

 
 

 
 

X3↔X6 
 X6→X3 

 
5.68        

0.0172 
X7→X6 

 2 
 
 
 

AICC= 27.511 
HQC= 27.58675 
AIC= 27.50664 
SBC= 27.70385 
FPEC= 8.831E11 
MIC(2,0)=27.44588 

3.07        
0.2154 X7=.9770 

X6=.9741 
 
 

X7;nn, arch,na 
X6; nn, narch,na 

 

 
 
 

X6→X7 
 

 
 
 

X6→X7 
 

X6→X7 
 

6.67        
0.0357 

X8→X6 
 

3 

AICC= 26.99878 
HQC= 27.10265 
AIC= 26.99001 
SBC= 27.2673 
FPEC= 5.268E11 
MIC(3,0)=26.975206 

17.19        
0.0006 

X8=.9414 
X6=.9763 
 

X8;nn, arch,a 
X6; nn, narch,na 

 
X8→X6 

 

 
X8→X6 

 
X6→X8 

 
1.92        

0.5893 
X4→X6 

 1 
 
 
 

AICC= 24.72953 
HQC= 24.77585 
AIC= 24.728 
SBC= 24.84581 
FPEC= 5.486E10 
MIC(1,0)=24.615704 

0.00        
0.9440 X4=.9738 

X6=.9733 
 
 

X4;nn, narch,na 
X6; nn, narch,na 

 

X6→X4 

  

 
 

 
X6→X4 

 
X6→X4 

 
10.62        

0.0011 
X5→X6 

 
1 
 

 

AICC= 25.50793 
HQC= 25.55425 
AIC= 25.5064 
SBC= 25.62421 
FPEC= 1.195E11 
MIC(1,0)=25.476502 

1.41        
0.2353 X5=.9906 

X6=.9736 
 
 

X5;nn, arch,a 
X6; nn, narch,na 

 
X6→X5 

  

 
X6→X5 

 
X6→X5 

 
5.58        

0.0181 
X2→X6 

 
2 
 
 

AICC= 25.51706 
HQC= 25.5928 
AIC= 25.5127 
SBC= 25.7099 
FPEC= 1.202E11 
MIC(2,0)=25.490163 

2.92        
0.2325 X2=.9689 

X6=.9740 
 
  

X2;nn, arch,na 
X6; nn, narch,na 

 

 
 

X6→X2 
 

 
 
 

X6→X2 
 

X6→X2 
 

4.63        
0.0989 

Not: MIC=En Küçük Bilgi Kriteri. SAS’ta MINIC koduyla otoregresif ve hareketli ortalamalar matrisine göre en uygun gecikme seviyesi 

belirlenir (SAS Support,2013). MIC diğer bilgi kriterleri arasında ideal bir uyum getirmektedir. İkili VAR modellerinde eşitliklerin 

herhangi birinde görülen arch ve normal olmayan dağılım etkilerinin eş anlı giderildiği anlamlı gecikme dönemlerine ulaşılamamıştır. 
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Tablo 4: BIST-100 ve Diğer Borsalarla Kısa Dönem İkili Granger Nedensellikleri 

Ha:  
Gurup (2) → 
Gurup (1) 

Opt. 
gecikme 
VAR(p) 

Bilgi Kriteri Wald 
χ2

p, 
(Pr > χ2) 

VAR R2 Normal 
dağılım, Arch, 
Otokorelasyon 
testi 10 % 

Nedenselliğin 
Yönü (Mutlak) 

Nedenselliğin 
Yönü (%10)  

∆X1 →∆X6 
  

1 
 
 
 
 

AICC= 31.81858 
HQC= 31.86509 
AIC= 31.81703 
SBC= 31.93535 
FPEC= 6.576E13 
MIC(1,0)=31.779309 

5.71        
0.0169 

∆X1=.040 
∆X6=.0471 

 

∆X1;nn, narch,na 
∆X6; nn, narch,na 

 

∆X1→∆X6 

 

  
 

∆X1→∆X6 
 

∆X6→ ∆X1 
 

0.05        
0.8162 

        
∆X13→∆X6 

 
1 
 
 
 
 

AICC= 30.20794 
HQC= 30.25445 
AIC= 30.20639 
SBC= 30.32472 
FPEC= 1.314E13 
MIC(1,0)=28.099797 

6.11        
0.0135 

∆X13=.053 
∆X6=.0495 

 

∆X13;nn, narch,na 
∆X6; nn, narch,na 

 

∆X13→∆X6 

 

 
 

 
∆X13→∆X6 

 
∆X6→∆X13 

 
1.40        

0.2367 
∆X3→∆X6 

 1 
 
 
 

AICC= 30.17201 
HQC= 30.21833 
AIC= 30.17048 
SBC= 30.28829 
FPEC= 1.267E13 
MIC(1,0)=30.169608 

5.78        
0.0162 

∆X3=.020 
∆X6=.0475 

 

∆X3;nn, narch,na 
∆X6; nn, narch,na 

 

∆X3→∆X6 

 

 
 

 
∆X3→∆X6 

 
∆X6→∆X3 

 
2.66        

0.1027 
∆X7→∆X6 

 
1 
 
 
 

AICC= 27.50244 
HQC= 27.54896 
AIC= 27.5009 
SBC= 27.61922 
FPEC= 8.78E11 
MIC(1,0)=27.437414 

2.27        
0.1319 ∆X7=.0085 

∆X6=.0257 
 
 

∆X7;nn, arch,na 
∆X6; nn, narch,na 

 

 
 
 

∆X7→∆X6 
 

 
 
 

 yok 
 

∆X6→∆X7 
 

0.95        
0.3290 

∆X8→∆X6 
 

2 

AICC= 26.99118 
HQC= 27.06722 
AIC= 26.98676 
SBC= 27.18483 
FPEC= 5.251E11 
MIC(1,0)=26.966559 

13.33        
0.0013 

∆X8=.0821 
∆X6=.0968 
 

∆X8;nn, narch,a 
∆X6; n, narch,na 

 ∆X8→∆X6 
 

 
∆X8→∆X6 

 
∆X6→∆X8 

 
0.89        

0.6405 
∆X4→∆X6 

 1 
 
 
 

AICC= 24.7642 
HQC= 24.81072 
AIC= 24.76265 
SBC= 24.88098 
FPEC= 5.679E10 
MIC(1,0)=24.643072 

1.92        
0.1658 ∆X4=0083 

∆X6=.0235 
 
 

∆X4;nn, narch,na 
∆X6; nn, narch,na 

 

∆X4→∆X6 

  

 
 

 
yok 

 
∆X6→∆X4 

 
1.26        

0.2619 
∆X5→∆X6 

 
1 
 

 

AICC= 25.51753 
HQC= 25.56405 
AIC= 25.51599 
SBC= 25.63431 
FPEC= 1.206E11 
MIC(1,0)=25.481674 

1.27        
0.2591 ∆X5=.0301 

∆X6=.0193 
 
 

∆X5;nn, arch,a 
∆X6; nn, narch,na 

 ∆X6→∆X5 
  

 
∆X6→∆X5 

 
∆X6→∆X5 

 
2.76        

0.0969 
∆X2→∆X6 

 
1 
 
 

AICC= 25.51245 
HQC= 25.55897 
AIC= 25.55897 
SBC= 25.62923 
FPEC= 1.2E11 
MIC(1,0)=25.488786 

0.17        
0.6829 ∆X2=.0473 

∆X6=.0121 
 
  

∆X2;nn, arch,na 
∆X6; nn, narch,na 

 

 
 

∆X2→∆X6 
 

 
 

yok 
 

∆X6→∆X2 

 
0.10        

0.7532 
Not: MIC=En Küçük Bilgi Kriteri. Bu ikili VAR(p) modellerinin serbestlik derecesi p dir. İkili VAR modellerinde eşitliklerin herhangi 

birinde görülen arch ve görülen normal olmayan dağılım etkilerinin eş anlı giderildiği anlamlı gecikme dönemlerine ulaşılamamıştır. 
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Tablo 4’de kısa dönem nedensellikler incelendiğinde,  %10 anlamlılık ve optimal 

gecikme seviyelerinde Brezilya’nın IBOVESPA, Kanada’nın GSPTSE, Meksika’nın 

IPCCOMPMX ve Çin’in SHNAGHAICOM borsasından BIST-100’e, BIST-100’den 

Endonezya’nın JSXCOM borsasına doğru tek yönlü nedensellik çıkmaktadır. Fakat %10 

anlamlılık seviyesine göre BIST-100 ile Hindistan’ın  BSE500, Güney Kore’nin KOSPI ve 

Rusya’nın RTSI borsası arasında nedensellik bulunmamıştır; yani bu borsalar birbirinden 

bağımsız görünmektedir ancak, mutlak nedenselliğin yönü bu borsalardan BIST-100’e 

doğrudur.  

5. BORSALAR ARASI GRUP NEDENSELLİK 

Tablo 5’de borsalardan biri ile diğerleri arasında uzun dönem nedenselliğin yönü 

optimal gecikme seviyesinde (VAR(1)) modeli çerçevesinde tahmin edilmiştir. Tablo 5 veya 

VAR(1) sistemi %10 anlamlılık seviyesinde borsalardan biri ile diğerleri arasında tek veya 

çift yönlü nedensellikler öngörmüştür. Söz konusu ülkelerin borsaları etkileşim içerisindedir.  

Tablo 5’de optimal gecikmeli VAR(1) modeline göre yapılan sistem grup 

nedenselliklerinde bazı bağımlı değişkenlere ait hatalarının normal dağılmaması ve 

bazılarının da arch etkisi altında bulunması ve sistem ikili nedenselliklere ilişkin VAR(p) 

sistemine kıyasla genişlediğinden dolayı nedenselliğin yönünün daha büyük bir olasılıkla 

etkileyebileceği şüphesinden hareketle, bu faktörlerin nedenselliğin yönüne olası etkisini 

olabildiğince azaltmak ve borsaların bilançoların açıklanması, ülkelerarası sermaye akımı 

kısıtları vs. birçok faktörün etkisinde kalmasından dolayı bu faktörlerin etkisine olabildiğince 

sistemde yer vererek daha ideal bir VAR modeli çerçevesinde nedenselliğin yönü araştırılmış 

ve bunun için VAR(9) sistemi uygun bulunmuştur. VAR(9)’a göre nedenselliğin yönü Tablo 

6’da gösterildiği gibi tahmin edilmiştir. %1 anlamlılık seviyesinde sadece yükselen 

borsalardan grup olarak GSPTSE’e tek yönlü nedensellik çıkmakta, ancak yükselen 

borsalardan her biri ile GSPTSE dâhil diğerlerinin oluşturduğu grup borsalar arasında iki 

yönlü güçlü nedensellik oluşmaktadır. Mutlak nedensellik açısından bakıldığında çok güçlü 

olmasa da farklı olarak Çin’in SHNAGHAICOM borsasının grup olarak diğer ülkelerin 

borsalarını etkileme gücüne sahip olduğu, diğer her bir borsanın ise grup borsalarından 

etkilendiği görülür. 

 Tablo 6 değerlendirildiğinde daha yüksek gecikme uzunluğunda tüm eşitliklerde 

normal dağılımlı, arch’sız ve otokorelasyonsuz VAR(9) sisteminde güçlü nedensellikler 
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bulunmuştur. VAR(9) sisteminin öngördüğü grup nedensellikleri Tablo 5’de sunulan VAR(1) 

sistemi nedensellikleri ile karşılaştırıldığında, gecikme uzunluğu arttıkça grup   

Tablo 5: Uzun Dönem Granger Borsa Grup Nedensellikleri (VAR(1)) 

Ha: Gurup (2) → Gurup (1) Wald χ2
8,  

(Pr > χ2) 
VAR R2 Normal dağılım, Arch, 

Otokorelasyon testi 10 % 
Nedenselliğin 
Yönü (Mutlak) 

Nedenselliğin 
Yönü (%10) 

(X13 X1  X2 X3 X4 X5 X7 X8) →X6 
15.65        

0.0477 X6=0.976 
X6; n, arch,na 

X6→g(2)  

 
g(2)↔g(1) 

X6→(X13 X1  X2 X3 X4 X5 X7 X8) 
20.41        

0.0089  
 

(X13  X2 X3 X4 X5 X6  X7 X8) → X1 
21.22        

0.0066 X1=0.984 
X1; nn, narch,a 

g(2)→X1      

 

 
g(2)↔g(1) 

X1→(X13  X2 X3 X4 X5 X6  X7 X8) 
16.59        

0.0347  
 

(X1  X2 X3 X4 X5 X6  X7 X8) → X13 
14.39        

0.0721 X13=0.964 
X13; nn, arch,a 

g(2)→X13 

  

 
g(2)→X13 

X13→(X1  X2 X3 X4 X5 X6  X7 X8) 
12.19        

0.1431  
 

(X13 X1 X2 X4 X5 X6  X7 X8) → X3 
12.71        

0.1222 X3=0.991 
X3; nn, narch,na 

  
X3→g(2) 

 
 

X3→g(2) 
X3→(X13 X1 X2 X4 X5 X6  X7 X8) 

41.04        
.0001  

 

(X13 X1 X2 X3 X3 X5  X6 X8) → X7 
24.27        

0.0021 X7=0.979 
X7; nn, arch,na 

g(2)→X7 

  

 
g(2)→X7 

X7→(X13 X1 X2 X3 X3 X5  X6 X8) 
11.79        

0.1610  
 

(X13 X1 X2 X3  X4 X5 X6  X7) → X8 
21.08        

0.0069 X8=0.943 
X8; nn, arch,a 

 X8→g(2) 

 
g(2)↔g(1) 

X8→(X13 X1 X2 X3  X4 X5 X6  X7) 
21.29        

0.0064  
 

(X13 X1 X2 X3 X5 X6  X7 X8) → X4 
26.88        

0.0007 X4=0.976 
X4; nn, narch,na 

g(2)→X4 

 

 
 

X4→g(2) 
X4→(X13 X1 X2 X3 X5 X6  X7 X8) 

6.95        
0.5421  

 

(X13 X1 X2 X3 X4 X6  X7 X8) → X5 
21.22        

0.0066 X5=0.991 
X5; nn, narch,a 

 X5→g(2) 

 
g(2)↔g(1) 

X5→(X13 X1 X2 X3 X4 X6  X7 X8) 
29.82        

0.0002  
 

(X13 X1 X3 X4 X5 X6  X7 X8) → X2 
22.66        

0.0038 X2=0.971 
X2; nn, arch,a 

g(2)→X2 

   

 
g(2)↔g(1) 

X2→(X13 X1 X3 X4 X5 X6  X7 X8) 
14.49        

0.0698  
 

Bilgi Kriterleri ve Minimum Bilgi 
Kriteri (AR,MA) 

AICC=104.0674, HQC=104.7051, AIC=103.9873, SBC=105.7545, 
FPEC=1.451E45, MIC(1,0)=103.73341.  

VAR(1) modelinin bağımlı değişkenlerinden sadece X6 değişkeni % 18 olasılık seviyesinde normal dağılım 
göstermekte, diğerleri 0.0001 seviyesinde normal dağılım göstermektedir. 4. gecikmeye kadar otokorelasyonlu 
bağımlı değişkenler vardır. X2,X5 ve X8 değişkenleri sırasıyla %6, %2 ve %3 olasılık seviyelerinde arch etkisi 
göstermektedir. 
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Tablo 6: Uzun Dönem Granger Borsa Grup Nedensellikleri (VAR(9)) 

Ha: Gurup (2) → Gurup (1) Wald χ2
72, (Pr 

> χ2) 
VAR R2 Normal dağılım, Arch, 

Otokorelasyon testi %1 
Nedenselliğin 
Yönü (Mutlak) 

Nedenselliğin 
Yönü (%1) 

(X13 X1  X2 X3 X4 X5 X7 X8) →X6 
120.21        
0.0003 X6=0.976 

X6; n, narch,na 

g(2)→X6  

 
g(2)↔g(1) 

X6→(X13 X1  X2 X3 X4 X5 X7 X8) 
106.96        
0.0047  

 

(X13  X2 X3 X4 X5 X6  X7 X8) → X1 
185.58        
0.0001 X1=.9952 

X1; n, narch,na 
g(2)→X1      

 

 
g(2)↔g(1) 

X1→(X13  X2 X3 X4 X5 X6  X7 X8) 
163.43        
0.0001  

 

(X1  X2 X3 X4 X5 X6  X7 X8) → X13 
292.00        
0.0001 X13=.9939 

X13; n, narch,na 
g(2)→ X13 

  

 
g(2)→X13 

X13→(X1  X2 X3 X4 X5 X6  X7 X8) 
97.31        

0.0252  
 

(X13 X1 X2 X4 X5 X6  X7 X8) → X3 
200.23        
0.0001 X3=.9976 

X3; n, narch,na 
 

g(2)→X3 

 

 
 

g(2)↔g(1) 
X3→(X13 X1 X2 X4 X5 X6  X7 X8) 

130.38        
0.0001  

 

(X13 X1 X2 X3 X3 X5  X6 X8) → X7 
242.69        
.0001 X7=.9949 

X7; n, narch,na 
g(2)→X7 

  

 
g(2)↔g(1) 

X7→(X13 X1 X2 X3 X3 X5  X6 X8) 
104.35        
0.0076  

 

(X13 X1 X2 X3  X4 X5 X6  X7) → X8 
122.98        
0.0002 X8=.9822 

X8; n, narch,na 

X8→g(2) 

 
g(2)↔g(1) 

X8→(X13 X1 X2 X3  X4 X5 X6  X7) 
159.69        
0.0001  

 

(X13 X1 X2 X3 X5 X6  X7 X8) → X4 
187.82        
.0001 X4=.9935 

X4; n, narch,na 
g(2)→X4 

 

 
g(2)↔g(1) 

X4→(X13 X1 X2 X3 X5 X6  X7 X8) 
149.71        
0.0001  

 

(X13 X1 X2 X3 X4 X6  X7 X8) → X5 
199.38        
0.0001 X5=.9978 

X5; n, narch,na 
g(2)→X5 

 

 
g(2)↔g(1) 

X5→(X13 X1 X2 X3 X4 X6  X7 X8) 
121.63        
0.0002  

 

(X13 X1 X3 X4 X5 X6  X7 X8) → X2 
248.56        
0.0001 X2=.9908 

X2; n, narch,na 
g(2)→X2 

   

 
g(2)↔g(1) 

X2→(X13 X1 X3 X4 X5 X6  X7 X8) 
106.83        
0.0048  

 

Bilgi Kriterleri AICC=114.9734,HQC=108.4066,AIC=102.3065,SBC=117.3197,FPEC=9.835E44.  
Not: VAR(8)’de sadece X6 bağımlı değişkeni 0.09 olasılık değerinde arch etkisine sahiptir ve sadece X3 değişkeni 0.0001 
olasılık değerinde normal dağılım göstermemiştir. Çift yönlü nedensellik VAR(7)’de başlamaktadır. VAR/(7)’de X3 değişkeni 
normal dağılım 0.0001 olasılıkla göstermemektedir, 0.0001 olasılık seviyesinde hiçbir değişkende arch etkisi yoktur. Ancak 
%10’un altında üç bağımlı değişken normal dağılım göstermemekte ve iki bağımlı değişken de arch etkisi içermektedir. 
VAR(4) modeli X3, X4 ve X8’de 0.0001 olasılıkla normal dağılım göstermemekte, X8 bağımlı değişkeni 0.02 olasılıkla arch 
etkisi göstermektedir. Koşulan VAR (4) modelinde sadece Kanada’dan diğerlerine %10 seviyesinde nedensellik bulunmamıştır. 
Bunun dışında tüm grup ilişkilerinde %5 seviyesinde çift yönlü nedensellik bulunmuştur. VAR(4,7,8) modellerinin her bir 
bağımlı değişkeni 1-4 gecikmelerinde otokorelasyon göstermemektedir. Optimum gecikme ölçütüne alternatif olanlar arasında 
en ideal model VAR(9)’dur.  
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nedenselliklerin gücünün artığı ve GSPTSE hariç bütün borsalar için bir borsa ile diğer 

borsalar arası etkileşimin %1 hata seviyesinde çift yönlü bulunduğu görülür. GSPTSE borsası 

da diğer borsalarla %3 olasılık seviyesinde çift yönlü nedensellik göstermiştir.  Dolayısıyla, 

optimal gecikme kriterine göre borsalar için koşulan VAR(1) modelinde beyaz gürültü 

şartları yerine gelmediğinden (arch etkisi, normal olmayan dağılım ve hatta otokorelasyon 

etkilerini bertaraf edemediğinden) dolayı optimal gecikme kriterine göre seçilmiş modellerle 

nedenselliğin yönü eğilimli olabilmektedir.  

 

6. SONUÇ 

Borsa serileri ekonometrik kriterlerin eş anlı olarak karşılanması yönünden karmaşık 

ve çalışılması zor serilerdir. Bu serilerde eş anlı olarak arch ve otokorelasyon etkilerini 

gidermek ve normal dağılımı sağlamak çok zordur ve çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu 

durum çoğu çalışmada göz ardı edilmiş ya da test sonuçlarına makalelerde yer verilmemiş, 

araştırmacılar ekonometrik kriterlerin sağlandığı varsayımı, ya da bu faktörlerin nedenselliği 

etkilemeyeceği ve en uygun gecikmenin sağlanması veya değişkenler için eşit gecikme 

alınmasının yeterli olacağı varsayımı üzerinden analizler yapmışlardır. Bu çalışmada da 

benzer sorunlarla karşılaşılmıştır. 

En uygun gecikme kriterine göre seçilen gecikme değerleriyle yapılan ikili nedensellik 

testlerinde BIST-100 ve diğer borsaların etkileşim içerisinde bulunduğu görülmüştür. Bu 

durum Küçükkaya (2009)’nın yorumu çerçevesinde diğer borsalar ile BIST-100 arasında 

bağımsızlığın olmadığı ve uluslararası hisse çeşitlendirmesinde kısıtların olduğu şeklinde 

yorumlanmıştır. Gözbaşı (2010)’nın yorumu çerçevesinde, diğer gelişmekte olan ülke 

piyasalarından (IBOVESPA ve SHNAGHAICOM) BIST’e doğru bir nedensellik ise BIST’in 

daha çok Brezilya ve Çin piyasalarının etkisinde,  BIST-100’den BSE500’ne, KOSPI’ne,  

JSXCOM ve RTSI borsasına doğru tek yönlü nedensellik Hindistan, Güney Kore, Endonezya 

ve Rusya borsalarının daha çok BIST-100’ün etkisinde bulunduğuna ve hisse 

çeşitlendirmesinin nedenselliğin yönü doğrultusunda yapıldığıdır. BIST-100 ile GSPTSE ve 

Meksika’nın IPCCOMPMX borsaları arasında çift yönlü nedensellik bulunması hisse 

çeşitlendirmesinin BIST-100 ile bu iki borsa arasında uzun dönemde kısıtlı olarak çift yönlü 

gerçekleştiğini işaret eder. 
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Kısa dönem nedensellikler incelendiğinde, %10 anlamlılık ve optimal gecikme 

seviyelerinde, BIST-100 daha çok Brezilya’nın IBOVESPA, Kanada’nın GSPTSE, 

Meksika’nın IPCCOMPMX ve Çin’in SHNAGHAICOM’un etkisinde, Endonezya’nın 

JSXCOM borsası da BIST-100’ün etkisinde bulunmaktadır. Fakat %10 anlamlılık seviyesine 

göre BIST-100 ile Hindistan’ın BSE500, Güney Kore’nin KOSPI ve Rusya’nın RTSI 

arasında nedensellik bulunmamıştır; yani bu borsalar birbirinden bağımsız görünmektedir ve 

bu borsalar arası hisse çeşitlendirmesinin kısa dönemde güçlü şekilde gerçekleştiği görülür. 

Ancak, mutlak nedenselliğin yönü bu borsalardan BIST-100’e doğrudur. BIST-100, 

Hindistan, Güney Kore ve Rusya borsalarına kısa dönemde hisse çeşitlendirmesi açısından 

zayıf da olsa Brezilya, Kanada, Meksika ve Çin borsalarına alternatif olduğu gibi bir 

alternatiftir.  

Grup olarak borsaların etkileşimi optimal gecikme olarak birinci gecikme seviyesinde 

görülmekle birlikte bu etkileşim otokorelasyon, arch etkisinden arındırılmış ve normal 

dağılımın sağlandığı dokuzuncu gecikmede de görülmektedir. Ancak etkileşim ekonometrik 

kriterlerin sağlanmadığı daha yüksek gecikme aylarında da görülmektedir. VAR(9) sisteminin 

öngördüğü grup nedensellikleri VAR(1) sistemi nedensellikleri ile karşılaştırıldığında, 

gecikme uzunluğu arttıkça grup nedenselliklerin gücünün artığı ve GSPTSE hariç bütün 

borsalar için bir borsa ile diğer borsalar arası etkileşimin %1 hata seviyesinde çift yönlü 

olduğu, GSPTSE borsasının da diğer borsalarla %3 olasılık seviyesinde çift yönlü nedensellik 

gösterdiği bulunmuştur.  

VAR sistemine dayalı borsalar arası nedensellik analizi ülke içi ve borsalar arası 

gecikmeli etkileşimi ve gecikmeli yayılmayı hesaba katmakta olup; zamana bağlı bilanço 

açıklamalarının, olumlu ve olumsuz kamuoyu bilgilerinin, yatırımcının psikolojik davranışları 

ile diğer faktörlerin borsalar üzerinde etkisini görmeye olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla, 

nedensel ilişkinin varlığı kâr maksimizasyonu, risk minimizasyonu ve hisse senedi 

çeşitlendirmesi şeklinde de yorumlanması tutarsız olmayacaktır. Bir yatırımcı herhangi bir 

borsada hisse çeşitlendirmesi yapabiliyorsa, borsalar eş-bütünleşik olsalar dahi kâr 

maksimizasyonu ve risk minimizasyonu amacıyla borsalar arası da hisse çeşitlendirmesine 

gidebilir. Bu ince ayrıntı ise dinamik özelliğe sahip nedensellik testleriyle ortaya konabilir. 
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“PERKÜSYON DESTEKLİ PİYANO VE MÜZİK TEORİSİ PROGRAMI” 

Disiplinlerarası müzik ve eğitim ilişkisi üzerine bir model… 

 

Dr. Esra Karaol∗∗∗∗ 

Öz 

Geleceğin profesyonel müzikçilerini yetiştirme model ve programları, şüphesiz dünyanın 
birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak her ne kadar yeni yüzyıla hâkim 
“küreselleşme” kavramı kuramsal açıdan diğer pek çok alan gibi müzik biliminde de etkili 
olsa dahi, uygulamada farklı coğrafyalara özgü dinamikler lokomotif görevi görmektedir. 
Dolayısıyla, müzikte de profesyonel kurum ve kişilerin tasarlanan yeni model ve 
programlardan beslenme gerekliliği kadar, içselleştirilen değerleri de kaybetmeden 
biçimlendirilen bileşke bir yapılanma yoluna gidilmesi zorunlu gözükmektedir. Buradan 
hareketle geliştirilen “perküsyon destekli piyano ve müzik teorisi programı”, profesyonel (ya 
da değil) müzik insanlarını geleceğe hazırlayabilmek hedefiyle, çeşitli müzik ve eğitim 
disiplinleri temel alınarak zenginleştirilmiş bir modeldir. 

Anahtar kelimeler: perküsyon, piyano, müzik teorisi, eğitim. 

 

PIANO & MUSIC THEORY EDUCATION PROGRAM WITH PERCUSSION 
ACCOMPANIMENT 

Interdisciplinary model on the relationship between music and education… 

 

Abstract 

It is for sure that the training models and programs for the potential future professional 
musicians have been widely used in many countries around the world. Although, the concept 
of “globalization” of the new century has theoretically affected the science of music as in 
many other disciplines, the various dynamics due to different geographies act as a determinant 
factor in the application part. Therefore, in addition to following the new models and 
programs created by the professional actors and institutions, it seems mandatory to create an 
integrated model that keep the internal values and reflects upon all the various dynamics. 
From this point of view, the piano and music theory education program with percussion 
accompaniment helps to prepare the professionals (or amateurs) for their future path with its 
enriched model that was created based on various musical and educational disciplines. 

Keywords: Percussion, piano, music theory, education. 

 

                                                           
∗ esrakaraol@yahoo.com 
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1. Tanım 
Kişiye özel geliştirilen perküsyon destekli piyano ve müzik teorisi programı, aslen okul öncesi 
ve ilköğretim çağında çocuklar ile gençler ve yetişkinleri de kapsayan bir yaklaşımla 
hazırlanarak; birebir çalışma şeklinde gerçekleştirilir. 
 

2. Amaç 
Perküsyon destekli piyano ve müzik teorisi programı, her insanda bulunan doğal müzik 
yeteneğini çeşitli enstrümanlarla, bedenleri de kullanarak (el çırpma, ayak vurma vb.) ve ritmi 
takip ederek geliştirmeyi amaçlar. Dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılan (Orff, 
Dalcroze, Montessori, Suzuki ve Kodaly gibi) çeşitli müzik ve eğitim yaklaşımlarından 
beslenen bileşke bir programdır.  
Bu programla oyun oynamanın öğrenmedeki önemine vurgu yapılarak, doğuştan sahip olunan 
içsel ritmin (kalp atışları, adım atma vb.) çeşitli enstrümanlarla birlikte müzik eğitimine 
yansıtılması temel amaçlardandır.  
Çeşitli enstrümanlarla ritme göre hareket ederek beden farkındalığını arttırmaya yönelik 
etkinlikler müzik ve hareket becerilerini geliştirirken, şarkılar eşliğinde öğrenilenlerin daha 
akılda kalıcı olduğu tespitinden hareketle, öğrenilen bilgilerin de unutulmaması amaçlanır. 
 

3. Yöntem 
Özellikle çocuklarda sağlıklı bir gelişim için büyüme çağındaki temel ihtiyaçların uygun 
şekilde karşılanması ne kadar gerekli ise, kuşkusuz oyun da gerekli temel araçlardan biri 
olduğundan, müzikle oyun yöntemlerinin de bu gelişime önemli katkıları olur.   
Öğrenenin aktif olmasını hedefleyen bir yaklaşım doğrultusunda hazırlanan perküsyon 
destekli piyano ve müzik teorisi programı, ritim algısının çeşitli enstrümanlar yardımı ile 
bedende hissedilmesiyle ifade özgürlüğü ve yaratıcı düşüncenin gelişimine olanak sağlar. 
Kullanılan enstrümanlar, çocuklarda da sıkça karşılaşılan sorunlardan biri olan dikkat 
bozukluğu konusunda dikkatin konsantrasyona dönüşümü ile müzik ve beden arasında bağ 
kurulmasını ve müzikal hedeflere ulaşmayı kolaylaştıran bir yöntemdir.1 
 

4. Kapsam 
İçselleştirilen ilk araç insan bedenidir ve müziğin temeli duygulara dayandığına göre, sadece 
aklı, kulağı ve/ya sesi eğitmekten ziyade beden; duygu gelişimi için tüm temelleri 
içerdiğinden, bir bütün olarak eğitilmelidir. İşte bu yüzden, herhangi bir müzikal fikrin beden 
ve onun tarafından kullanılan çeşitli enstrümanlar yolu ile performansı gerçekleşir ve 
bedendeki herhangi bir hareket müzikal dışavurumun tamamlayıcısı haline dönüşür.  
Perküsyon destekli piyano ve müzik teorisi programı, özellikle çocukların beden 
farkındalıklarını, sosyal ve duygusal gelişimleri vb. birçok yönlerini de destekleyen bir 
yöntem izlerken, yaratıcılığı da destekleyen bir yaklaşımla hazırlandığından; her yaştan 
insanın içindeki doğal müzik yeteneğini ve kendilerini ritim, şarkılar ve danslarla beslenen 
oyunlarla ifade edebilecekleri bir ortamı kapsar. 
 

5. Hedefler / Kazanımlar 
Okul öncesi, ilköğretim, lise, üniversite öğrencileri ve aileleri ile müzikle ilgilenen yetişkinler 
ve bu programın bütünsel yaklaşımından faydalanmak isteyen herkes hedef kitleyi oluşturur. 

                                                           
1 Bu tespitler Dalcroze Eurhythmics yaklaşımında da kullanılmaktadır. Bkz. Tunçer 2012, 121. 
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Ritim kelimesi köken olarak, hareketin tekrarlandığı bir akışı ifade ettiğine göre; ritimlere 
bağlı hareketlerin çeşitliliği, hayata dair de çeşitlilik oluşturabilecek hedef kazanımlar olur. 
 

6. Programın Temelleri 
Kişiye özel gerçekleştirilen program(lar) esnek ve konuları araç olup,  karşılıklı doğaçlama 
özgürlüğü tanır.  
Yaratıcılık ön planda ve geliştirilmeye açık olduğundan, karşılıklı planlı çalışma gerektirir. 
Oyun temelli dersler özellikle çocukların program(lar)a aktif katılımı için olup, ailelerin de 
etkin takibi önemlidir. 
 

7. Programı Oluşturmada Faydalanılan Kaynaklar  
Programı oluşturmada faydalanılan kaynak kişiler, kişisel müzik eğitimi süresince yolların 
kesiştiği akıl hocaları olup, yayınlar ve yaklaşımlar da yine eğitim ve araştırma sürecindeki 
yol göstericilerdir: 
Piyanist Selçuk Uraz 
Yrd. Doç. Mine Mucur 
Dr. Nail Yavuzoğlu 
Perküsyonist Engin Gürkey  
Toprak darbuka icracısı Mısırlı Ahmet  
Perküsyonist Okay Temiz 
Perküsyonist Jozi Levi 
KeKeÇa Beden Müziği 
Oscar Beringer piyano metodu 
 Dr. Salih Aydoğan “Renklerle müzik öğretimi” 
John Thompson “Kolay piyano kursu” serisi 
 James Bastien “Piano Basics” serisi 
 “The Associated Board of the Royal School of Music” piyano serisi 
 “London College of Music” piyano & teori el kitapları serisi 
“Piyano Jimnastiği” 
Orff “Schulwerk” yaklaşımı 

Bu yaklaşım, müzik ve hareketin bedensel, ruhsal ve zihinsel gücünün iptidai 
dışavurumundan hareketle, ilk olarak Carl Orff tarafından geliştirilmiş ve çeşitli 
enstrümanların eşliğiyle özellikle çocukların müzik eğitiminde kullanılmıştır. Orff-
Schulwerk yaklaşımının geliştirilmesi için yıllar içinde çeşitli ülkelerde birçok 
uzmanın yaptığı çalışmalarda bu fikirlerin ve modellerin yalnız erken eğitimde değil, 
gençlerin ve yetişkinlerin eğitim sürecinde de kullanılabileceği ortaya çıkmış hatta 
sosyal pedagojide ve terapide kullanımı dahi önem kazanmıştır. 

Dalcroze “Eurhythmics” yaklaşımı 
Emile Jaques Dalcroze tarafından geliştirilen Eurhythmics yaklaşımı, dikkat, dikkati 
bir noktada toplama, hafıza, koordinasyon, öz denetim ve duyarlılık konularının 
geliştirilmesi üzerine kurulmuştur. Kavramaya ve içselleştirmeye ilişkin her durumda, 
motor davranışların ruhsal süreçler üzerindeki etkileri üzerinde ve duygusal tüm 
davranışların irdelendiği ve geliştirilmesinin hedeflendiği, tüm katılımcıların aktif 
olarak deneyimlemesi gerekliliğini savunan çağdaş bir bütünleştirme yaklaşımıdır. 
(Tunçer 2012, 21) 

“Montessori” yaklaşımı 
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Dr. Maria Montessori tarafından geliştirilen yaklaşımın ana fikri, çocuklara kendi 
deneyimlerini yaşamaları için fırsat tanımak ve bunu gerçekleştirebilmeleri için de 
gerek duyulan olanakların sağlanmasıdır. Sürecin özü “kendi kendini eğitme”dir. 
Öğretici materyallerle yapılan deneyimler esnasında serbest çalışma en can alıcı 
noktadır. Çocuklar neyle meşgul olmak, ne kadar ve kiminle olmak istediklerini 
kendileri seçebildiğinden, başkaları tarafından belirlenmemiş bir iç disiplin sağlanır. 
Böylelikle sakin ve gergin olmayan bir atmosfer oluşur ve hem bireysel zekâya dayalı 
hem de yaratıcı problem çözme becerisini teşvik ve talep ederek, kendi ayaklarının 
üzerinde durmayı ve bağımsızlığı eğitir. Amaç güçlü bir kişilik ve öz denetimin 
oluşmasıdır. 
 

8. Programı Oluşturmada Kullanılan Enstrümanlar  
 
Agogo: Brezilya orijinlidir, iki farklı tonda metal çandan oluşur ve bagetle çalınır.  

 
Şekil 1. Agogo 

 
 
Ahşap Tren Düdüğü: Çalgı olmaktan çok ses çıkaran bir oyuncak olma özelliği ve 
üzerindeki renkli dekoruyla, üfleyerek ses çıkarma eylemini eğlenceli hale getirir ve özellikle 
çocukları nefesli çalgılara hazırlar.  

 
Şekil 2. Ahşap tren düdüğü 
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Akort Düdüğü: Mızıkaya olan benzerliğiyle ve adından da anlaşılacağı üzere üflenerek 
çalınır. Altı ayrı delikten (Mi-La-Re-Sol-Si-Mi) ses üreterek gitar (ya da başka bir çalgı) akort 
etmeye (sesleri doğru ayarlamaya) yarayan yardımcı bir alettir ve notaları ayırt ederek 
çalgıları akort etme eylemine hazırlar.  

 
Şekil 3. Akort düdüğü 

 
 
Baby Aqua Drum: Aqua drum eller ya da malet (ucu yumuşak baget) ile çalınabilen çelikten 
melodik bir vurmalı çalgıdır. Ses rengi suya benzer bir pürüzsüzlüğü hatırlatır. Aynı zamanda 
çocuklarda otizmin tedavisinde ya da yoga ve meditasyon seanslarında terapi edici olarak da 
kullanılır. Baby aqua drum normal boydan daha küçük olup, pentatonik (beş sesli) bir diziye 
sahiptir. Özellikle çocukların kendi doğal armoni ve ritim duygularının gelişmesine yardımcı 
olur. 
 

Şekil 4. Baby aqua drum 
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Baget(ler): Bazı vurmalı çalgıları çalmak için kullanılan çubuk(lar). Baget(ler)le çalınan 
çalgılar, hareketle ses arasındaki ilişkiyi yakalamaya yardımcı olur ve özellikle çocukların kol 
kaslarının güçlenmesini sağlarken aynı zamanda duyu sinirlerini de harekete geçirir. 

 
Şekil 5. Baget(ler) 

 
 
Blok Flüt: Avrupa orijinli nefesli bir çalgı olarak genellikle plastik veya ağaçtan, bazen de 
fildişinden yapılır. Yedisi üstte, biri altta olmak üzere sekiz deliği vardır. Yaklaşık iki 
oktavdır ve soprano, alto, tenor ve bas gibi çeşitleri vardır. 

 
Şekil 6. Blok flüt 

 
 
Çelik Üçgen: Brezilya’da yaygın olarak kullanılır. Orijinal adı, bir metal çubuğun üçgen şekli 
oluşturacak şekilde bükülmesiyle oluşan şeklinden ötürü “triangle” olup, yine küçük bir metal 
çubukla çalınır.  

Şekil 7. Çelik üçgen 
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Dijital Piyano: Tuşlarına basıldığında ses veren tuşlu bir çalgıdır. Uygulanan kuvvete göre 
çıkan sesin şiddeti de aynı yönde değişkendir. İlk tuşu La-0, son tuşu Do-8 olmak üzere 
toplam 88 tuştan oluşur. 

 
Şekil 8. Dijital piyano 

 
 
El Zil(ler)i: Aslen Asya orijinli olup, Türk müziğinde ve diğer birçok Orta Doğu ülkesinin 
müzik kültüründe var olan bir ritim çalgısıdır. İki dairesel bakır veya pirinç levhadan oluşur. 
Ortasında deriden ya da ipten tutma yerleriyle parmaklara geçirilerek, iki zilin birbirine 
vurulmasıyla çalınır. Farklı müzik türlerinde kullanılan çeşitli boylarda ziller de vardır. 

 
Şekil 9. El zil(ler)i 

 
 
Eşarp: Tunçer’in de belirttiği gibi, ritim algısının herhangi bir obje yardımı ile bedende 
hissedilmesiyle ifade özgürlüğü ve yaratıcı düşünce güçlerinin gelişimine olanak sağlar. 

 
Şekil 10. Eşarp 
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Ghatam: Hindistan orijinli, pişmiş topraktan yapılan vurmalı bir çalgıdır. 

 
 Şekil 11. Ghatam 

 
 
Guiro: Küba orijinli çalgılardan olup, iplik elde etmek için keten tohumunu sürterek 
ayıklarken zamanla geliştirilerek ortaya çıkmıştır. Su kabağından yapılır ve bagetle çalınır. 

 
Şekil 12. Guiro 

 
 
Kabasa: Brezilya’da yaygın olarak kullanılmaktadır ve ağaç saplı, metal oluklu gövde 
üzerindeki boncuklarla çalınır. 
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Şekil 13. Kabasa 

 
 
 
 
 
 
Kastanyet: İspanya orijinli olup, iki küçük tahta parçasının birbirine vurulmasıyla ses çıkarır. 

 
Şekil 14. Kastanyet 

 
Klasik Gitar: Gitar türlerinin en sadesi olarak tanımlanır. Kalın üç tel çelik, ince üç tel ise 
naylondur ve genellikle parmakla veya pena ile çalınır. 

 
Şekil 15. Klasik gitar 

 
Kurbağa: Çalgı olmaktan çok ses çıkaran bir oyuncak olma özelliği ve tahta çubukla üzerine 
sürtüldüğünde kurbağa benzeri eğlenceli bir ses çıkararak özellikle çocukları guiro çalmaya 
hazırlar. 
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Şekil 16. Kurbağa 

 
 
 
 
Marakas: Afrika dini ayinlerinde ve Küba’da yaygın olarak kullanıldığından aslen Afro-
Cuban efektifidir.  

 
Şekil 17. Marakas 

 
 
Metronom (Lehera): Sabit bir tempo elde etmek amacıyla belli aralıklarla vuruş sesleri 
çıkartan mekanik ve dijital metronomlar kullanıldığı kadar, özellikle Hint müziğinde bir ritim 
çalgısı ile birlikte kullanılan ve belirlenen herhangi bir tempoda sürekli tekrarlanan (ostinato) 
sabit bir melodik motif (raga) sunan bir nevi “melodik metronom” (lehera) da kullanılır. 
Leheraya kayıtlı tala denen ritmik motifler sayesinde doğru vurgularla ritmik açıdan müzik 
cümlesinin doyuruculuğu ve tonlamaların ayırtına varmak ve zamanları saymak kolaylaşır. 

 
Şekil 18. Metronom 

 
Mızıka: Deliklerine üflenen hava ile çalınan nefesli bir çalgıdır.  

 
Şekil 19. Mızıka 
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Okarina: Pişmiş topraktan yapılan nefesli bir çalgıdır. Orta ve Uzak Doğu ile Orta ve Güney 
Amerika’da yaygın kullanılır. Kuş sesleri taklit edilerek geliştirilip, aslen halk müziği 
çalgısıdır.  

 
Şekil 20. Okarina 

 
Ritim Çubukları (Klave): Latin Amerika (Küba ve Brezilya)’da “clave” (şifre) ritimlerini 
çalmak için kullanılır.  

 
Şekil 21. Ritim çubukları 

 
Tenis Topu: Çalgı olmaktan çok farklı zamanlı vuruşların tenis topunun eş zamanlı 
hareketiyle koordinasyonu için kuvvetli ve zayıf zamanlı vuruş çalışmalarıyla çeşitli oyunlar 
oynanarak, müzikte zaman kavramı oluşturmak için kullanılır. Bkz. Tunçer 2012, 121. 

 
Şekil 22. Tenis topu 
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Toprak Darbuka: Arap darbukası olarak bilinen ve pişmiş topraktan yapılan darbuka, tiz, 
orta bas ve bas olmak üzere üç ayrı boyda vurmalı bir çalgı olup, materyalinin topraktan 
yapılmış ve derisinin doğal olması, sesinin de doğal tınlamasını sağlamaktadır. 

 
Şekil 23. Toprak darbuka 

 
 
Udu: Aslen Afrika orijinli olup,  testi biçimli ancak gövdesinde fazladan bir delik daha olan 
ve delikleri kapatarak çalınan, pişmiş topraktan yapılan vurmalı bir çalgıdır.   

Şekil 24. Udu 
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Ukulele: Hawaii orijinli, küçük bir gitarı anımsatan dört telli bir çalgıdır. Özellikle çocukların 
farklı telleri çekerek değişik sesler çıkarabileceklerini öğrenmelerini sağlar. El-göz 
koordinasyonunu ve duyu kabiliyetini geliştirerek, gitar çalmaya başlamak için de bir ön 
hazırlık olur.   
 

Şekil 25. Ukulele 

 
 
Viyola: Yaylı çalgılar ailesindendir, şekli ve tutuşu kemana benzemekle beraber kemandan 
biraz daha büyük ve alto sese sahip bir çalgıdır. 

 
Şekil 26. Viyola 
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Yumurta (chicken shake): Shaker çeşitleri aslen Afrika orijinli olup, farklı görünümleriyle 
birçok müzik eşliğinde kullanılır.  

Şekil 27. Yumurta 

 
9. Sonuç 

 
Müzik eğitimine çeşitli enstrümanlar ve oyunlarla başlamak, özellikle çocukların heyecanını 
çekici bir etkinlik haline dönüştürerek müzik bilgisini geliştiren teorik bilgilerin de altyapısını 
hazırlar. 
 
Perküsyon destekli piyano ve müzik teorisi programı çeşitli enstrümanlarla zenginleştirilerek, 
özellikle çocuklarda özgüveni ve paylaşım bilincini geliştirmeye ve bu gelişime aileleri de 
dâhil ederek birlikte hareket etmeyi eğlenerek öğrenmeye imkân sağlar.  
 
Bu vb. disiplinler arası müzik ve eğitim ilişkisi üzerine geliştirilen modeller, daha fazla kişiyi 
müzikle tanıştırarak, küçük yaşlardan itibaren müzikal etkinliklere dâhil olabilme şansını 
edinerek birlikte var olabilme kültürü edinmiş, özgüvenli ve birbirlerine destek olan hümanist 
bireylerin gelişmesine olanak verir.  
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KOMEDİ KİSVESİ ALTINDA TÜRK KİMLİĞİNE ORYANTALİST SALDIRILAR 

 

Ulvi Can Yazar∗∗∗∗ 

Öz 

Bu çalışmada kökenleri yüzyıllarca öncesine dayanan oryantalist görüşlerin Türklere ve 
Türklerin mensup olduğu İslamiyet’e karşı halen devam ettiğini 2011 Fransız yapımı Ev 
Gibisi Yok (Comme chez soi / Just Like Home) filmini analiz ederek gösterilecektir. Önce 
oryantalizmin tanımı, kısa tarihinden bahsedildikten sonra oryantalist görüşlerin ne olduğu 
ortaya konulup bu görüşler doğrultusunda filimdeki sahneler eşleştirilecektir. Mesela 
oryantalist düşünce tarzının ilk hedefi olan İslamiyet’e karşı hastalıklı fikirleri ve daha 
sonrasında da Türk kültürüne karşı yine hastalıkları ön yargılı düşünceleri örnekleriyle ortaya 
konulacak, deşifre edilecektir. Ve görüleceği üzere 2011 yılında bile batıda yaşayan insanların 
kötü niyetli yargıları devam etmekte olduğu ve yine filimin senaristlerinden biri olan Sedef 
Acar’da da oto-oryantalizmin izleri gözler önüne serilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Ev gibisi yok, Türk kimliğine saldırı, oryantalizm, oto-oryantalizm 

 

ORIENTALIST ATTACKS TO TURKISH IDENTITY UNDER THE GUISE OF 
COMEDY 

Abstract 

After dealing with the definition and the brief history of orientalism, what oriental views are 
is clarified, and under the light of the views the scenes of the movie are matched. Particularly, 
the abusive remarks against Islam, the first target of the oriental views, and much later 
fallacious and biased arguments against Turkish Culture are explained with examples and 
deciphered. As seen in the French-made movie “Just like home”, still in the year of 2011, the 
people living in the west have sinister judgment which is still vivid. And it can be clarified 
that Sedef Ecer, one of the scenarist, has the trace of self- orientalism on her. 

Keywords: Just Like Home, Attacks to Turkish Identity, orientalism, self- orientalism 
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Giriş 
 
Öncelikle oryantalizmin tanımıyla başlayalım çünkü oryantal kelimesi bazı insanlarda yanlış 
algılar meydana getirmektedir.    
Oryantalizm: Doğu’ya özgü töre veya usul; Doğu dilleri veya tarihi bilgisi, 
OryantalizmYakın ve Uzak Doğu toplum ve kültürleri, dilleri ve halklarının incelendiği batı 
kökenli ve batı merkezli araştırma alanlarının tümüne verilen ortak ad. 
Oryantalist: Doğu dilleri, edebiyatı ve tarihi uzmanı, müsteşrik Oryantalize: Doğululaştırmak 
 
Doğu hakkında yazan birçok araştırmacının ve ünlü yazarların çok sık bahsettiği, özellikle 
üzerinde durduğu bir şey var ki o da Doğu’nun, her zaman Batı için çözüldükçe yeni sırların 
ortaya çıktığı büyük bir gizem kaynağı olmasıdır. 
 
Terim, bazıları tarafından olumsuz bir yan anlamla 18. ve 19. yüzyıllardaki sanayi 
kapitalizminin gelişme döneminin zihniyeti tarafından şekillendirilmiş Amerikalı ve 
Avrupalıların Doğu araştırmalarını tanımlamakta kullanılmıştır. Bu anlamda oryantalizm 
Aydınlanma çağı sonrası Batı Avrupalı beyaz adamın Doğu hakları ve kültürüne yönelik 
dışarıdan, ötekileştirici, değilleyici ve önyargı dolu yorumlarına işaret etmektedir. 
(wikipedia.org)  
 
Kelimenin sözlük anlamı Doğu bilimi’dir. (tdk.gov.tr ) Kökeni ise güneşin doğuşunu ifade 
eden Latince oriens kelimesine dayanmaktadır ve coğrafi manada Doğuyu göstermekte 
kullanılmıştır. Yani özetle kelimenin içerdiği Doğu’ya yönelik Batılı ön yargısı denilebilir. 
 

Oryantalizm’in Kısa Tarihi 

Şark, Avrupa’nın sadece komşusu değildir; Avrupa’nın en büyük, en zengin, en eski 
sömürgelerinin mekanı, uygarlıkları ile dillerinin kaynağı, kültürel rakibi, en derin, en sık 
yinelenen Öteki imgelerinden biridir. Ayrıca, Şark, onun karşıt imgesi, düşüncesi, kimliği, 
deneyimi olarak Avrupa’nın maddi uygarlığı ile kültürünün bütünleyici bir parçasıdır. 
Şarkiyatçılık, Şark’a ilişkin uçuk bir Avrupalı hülyası değildir, nesillerdir önemli parasal 
yatırımların yapıldığı, yaratılmış bir kuram ve uygulama bütünüdür. Süregiden yatırımlar, 
nasıl Şarkiyatçılıktan türeyerek genel kültüre giren önermeleri çoğaltmış, bunları gerçekten 
üretken kılmışsa, Şark’ın Batı bilincine süzülerek gelmesini sağlayan, onanmış bir düzenek 
haline getirmiştir. (Edward, 1991: 11) 
 
Şarkiyatçılık, en kesin deyişle, akademik bir çalışma alanıdır. Hıristiyan Batı’da resmi 
biçimiyle Şarkiyatçılığın 1312’de Viyana’da toplanan Kilise Şurasının “Paris, Oxford, 
Bologna, Avignon ve Salamanca” üniversitelerinde “Arapça, Yunanca, İbranice ve 
Süryanice” kürsülerinin kurulmasını kararlaştırmasıyla birlikte başladığı kabul edilir. 
(Edward, 1991: 65). 

Oryantalizmin tarihi, Doğu ile Batı’nın varlığı kadar eskidir. Bu tarihsel süreç, oryantalizme 
bugün tanıdığımız çeşitli biçimlerini ve özelliklerini kazandırmıştır. Doğu yoksa Batı’da 
yoktur ve Doğu, Batı’nın en mükemmel ötekisidir. Oryantalizm de, Batı’nın bu en mükemmel 
ötekisini, Doğu’yu kendine konu edinmiştir. (Bulut, 2004; 9) 
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Batı’nın açıkça Doğu’yu açık bir biçimde tartışmaya başlaması, 1978’de Edward Said’in   
Oryantalizm adlı kitabının basılmasıyla başladı. Şark neredeyse Avrupa’ya özgü bir buluştu; 
Antik çağdan beri, gönül maceralarının, egzotik varlıkların, akıldan çıkmayan anılarla 
görünümlerin, olağanüstü deneyimlerin mekanı olagelmişti. Şark bilgisi, Avrupa’nın Şark’a 
ilişkin ortaklaşa kurulmuş hayalidir. (Edward, 1991: 11). 

Oryantalizmin bir disiplin haline gelişi ve kurumsallaşması, her ne kadar, 18. yüzyılın son 
çeyreği ve tüm 19. yüzyılda gerçekleşmişse de, oryantalistlerin ya da daha geniş bir ifadeyle 
Batılıların, zorda kaldıkça başvurdukları oryantalist arşivin tarihi çok daha eskilere 
gitmektedir. Batılının zihnindeki Doğu ve Doğulu hakkındaki muhayyilenin zenginliği, 
farklılığını ve değişkenliğini görebilmek açısından önemlidir. (Bulut, 2004; 11) 
 
18. yüzyıl Aydınlanma Çağı düşünürleri bazen Doğu kültürlerini, Hıristiyan Batı kültürü 
karşısında üstün savunmuşlardır. Örneğin Voltaire, Zerdüştlük inancının, Hıristiyanlığa üstün 
olan rasyonel Deizm’i desteklediği gerekçesiyle, araştırılmasını teşvik etmiştir. Bazılan da 
İslam ülkelerinde (Hıristiyan Batı’nın aksine) var olan dini hoşgörüyü ve Mandarin 
Çini’ndeki bilginliği övmüşlerdir. Abraham Anquetil-Duperron, Zerdüştlüğün kutsal 
metinleri olan Avesta’yı tercüme etmiş, William Jones ise Hint-Avrupa dilleri üzerinde 
yaptığı araştırmalarda Doğu ve Batı kültürlerinin birbirine karıştığı ilk dönem tarihi 
bağlantıları ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte bu gelişmeler Fransa ve İngiltere arasındaki 
Hindistan’ın kontrolü konusundaki çekişme ortamında ortaya çıkmıştı ve sömürge 
ülkelerindeki toplulukları daha etkili bir şekilde kontrol etme amacını güdüyordu. James Mill 
gibi liberal iktisatçılar Doğu ülkelerini, medeniyetlerinin statik ve yozlaşmış oluşu nedeniyle 
küçümsemekteydi. Karl Marx bile “Asya modeli üretim”in değişmezliğinden söz etmekteydi. 
Hıristiyan evangelistler ise Doğu dinlerinin geleneklerini hurafe olarak görerek 
yermekteydiler. (wikipedia.org) 
 
Budizm ve Hinduizm üzerine ilk ciddi Avrupa kökenli araştırmalar Eugene Burnorf ve Max 
Müller gibi araştırmacılarca yapılmıştı. Aynı dönemde İslamiyetle ilgili ilk ciddi araştırmalar 
yapılmaya başlandı. 19. yüzyılın ortalarında “Oriental Studies” (Doğu Araştırmaları) 
akademik bir disiplin olarak kuruldu. Yine de akademik araştırmalar geliştikçe, “anlaşılmaz 
ve hilekâr Doğulu” gibi ırkçı tavırlar ve yaygın klişeler de artmaya başladı. Büyük 
Britanya’da da “konuşmaya değmez Türk (unspeakable turk)” tabirinin çıkışı aynı döneme 
rast gelmektedir. Doğu sanatı ve edebiyatı hala “egzotik” ve Klasik Yunan- Roma ideallerine 
göre düşük görülmekteydi. Doğu’nun politik ve iktisadi sistemlerinin genellikle feodal “doğu 
despotizmi” şeklinde olduğu ve kültürel ataletiyle ilerlemeye engel olduğu düşünülmekteydi. 
Pek çok eleştirel teorisyenler Oryantalizmin bu biçimini beyaz adamın daha geniş ve 
ideolojik sömürgeciliğinin bir parçası olarak görmüşlerdir. (wikipedia.org) İçinde 
yaşadığımız dünyayı en çok meşgul eden şey, medeniyet ve kültür çatışmasıdır. Özelliklede 
İslam medeniyeti ile Batı medeniyetinin mücadelesidir. Oryantalizm, bu çatışmanın perde 
arkasındaki, Hıristiyan, sömürgeci Batı’nın zihniyetini temsil etmek için ortaya çıkmıştır. 
İslamın ortaya çıkışı ve önceden Hıristiyanlığın yaygın olduğu yerlerin fethedilmesi asla 
hazmedilemedi, buna karşı meşhur Haçlı Seferleri düzenlendi. Bu süreçten sonra da 
misyonerler de İslamın karşısına çıkmaya başladı, bunun için Arapça öğrenmek, tercüme 
faaliyetinde bulunmak gerekiyordu. Ve Batılılar tarafından İslam hakkında yazılan kitapların 
sayısı altmışbin civarındadır. (Zakzük, 2006: 11) 
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Oryantalizmin ortaya çıkışı, Aydınlanma sonrası Batı Avrupalı beyaz adamın Doğu halkları 
ve kültürüne yönelik dışarıdan, aynı zamanda önyargı dolu yorumlarını açıklamak içindir. 
 
İlk zamanlarda ilmi bir meraktan öteye geçmeyen oryantalizm, daha sonra özellikle 
Hıristiyan ruhbanların önem verdikleri tek konu, İslamiyet’i eleştirerek, İslam ilimlerine, 
kültür ve medeniyetine, İslam edebiyatına şüphe sokabilmek için, İslam’a ait bütün değerleri 
kendi kültürleriyle yetişmiş Müslümanların gözünde küçük düşürmeye çalışmışlardır. 
 
Doğu eskiden beri insanlarda garip izlenimler yaratan, kendine has özelliği, kültürü olan bir 
yerdir. Avrupa içinse önemli olan; Doğu’nun ve olayların kendi açılarından 
anlamlandırılmasıdır. Bir başka açıdan bakarsak oryantalizm, Doğu ve Batı medeniyetlerinin 
çatışmasıdır. Dünya da bu iki medeniyetin mücadelesi hep belirgin olmuştur ve oryantalizm 
de bu mücadelenin ayrılamaz bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Ve bu mücadelenin 
gerisindeki Hrıstiyan sömürgeci fikir ve zıhniyetini temsil etmektedir. 
 
Oryantalizm, bir bilim dalı, bir siyasi ideoloji yada bir dünya görüşü olarak 
değerlendirilebilir. Ama en geniş tanımıyla, oryantalizmin temeli sürekli bahsettiğimiz “biz-
onlar” ikilemine dayanır.  
 
Avrupa Doğu uygarlığıyla sürekli çatışarak ve sürekli Doğu’nun açıklarını yakalama fırsatı 
arayarak kendini şekillendirdi. Doğu-Batı ilişkisi, Batı’nın hem gücünü kanıtlayabildiği geniş 
bir alan, hemde uygulayamadıkları planlarının bir izdüşüm olarak da tanımlanabilir. Buna en 
güzel örneği Avrupalı ressamlar teşkil eder; Doğu padişahlarının gizemli haremlerini tasvir 
eden ressamların hiçbirinin harem görmediği söylenir. Aynı zamanda Balzac’ın Arap kadını 
için yazdıkları, dehşet derecede rencide edicidir. Oryantalistler, bu izdüşümleriyle 
kendilerinde bastırılmış ve yasak olanı, hayali kadın üzerinde yaşamaktadırlar. Böylelikle 
Doğu; arzu, tembellik, ihtişam, zevk, iktidar olarak tanımlanmaktadır. 
 

1873 yılında Paris’te ilk Oryantalistler Kongresi toplandı. Bu tarihten itibaren Doğu 
ülkelerinin sosyal yapısı, dinleri ve medeniyetleri gibi konularda tebliğlerin sunulduğu ve 
tartışıldığı kongreler birbirlerini takip etti. Aynı kongre günümüzde de yapılmaktadır. (Sibai, 
1993: 13-36) 

Oryantalizm terimi artık kullanılmamaktadır. Bu terk edişin resmi ilanı aynı zamanda ilk 
oryantalistler kongresinin yapılışını yüzüncü yılı da olan 1973 yazında ve yine ilk kongrenin 
yapıldı şehir olan Paris de düzenlenen 29.Uluslararası Oryantalistler Kongresinde yapıldı. 
Terim’in kullanımda kaldırılmasına karşı çıkanlar olmasına rağmen, yapılan oylamada 
terimin artık kullanılmaması kararlaştırıldı. Böylelikle oryantalist terimi resmen yürürlükten 
kaldırılmış oldu. Bununla da kalınmadı kongrenin adının da Kuzey Afrika ve Asya konulu 
Uluslara Arası Beşeri Bilimler Kongresi olarak değiştirilmesi uygun görüldü. (Bulut, 2004; 1) 
Oryantalizmin başlangıcı konusunda kesin bir tarih belirlemek çok mümkün değildir. Ancak 
yaklaşık olarak bir dönem tespit edilebilir. 
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Oto-oryantalizm 

Oto-oryantalizm kendi kendini oryantalize etme, bireylerin ve toplumların kendilerini, 
kendilerine ait olmayan fikirler aracılığıyla anlamaları ve anlamlandırmaları demektir. Yine 
Uluç‟un ifade ettiği gibi bu bir kendine yabancılaşma ve kendi kendisinin ötekisi hâline 
gelme sürecidir.‟ (Uluç 2009, 204) Oryantalizm çalışmaları oldukça başarılı bir çalışma 
ortaya koymuştur ve bunun sonucunda oto-oryantalizm ortaya çıkmış, Şarklılar da 
kendilerinin  gerçekten farklı‟ olduklarını kabul etmişlerdir.  

 

Filimler Aracılığıyla Oryantalizm 

Filimler Aracılığıyla Oryantalist saldırılar olmuştur. Örrneğin, 1984 yılında, Taçtaki 
Mücevher/ The Jewel in the Crown” adlı televizyon dizisi ve David Lean’in A Passage to 
India (1984) filmi de dahil olmak üzere British Raj (Hindistan’da İngiliz egemenliği) 
konusunda bir film ve yazı sağanağıydı. 1980’lerin ortasından günümüze değin Heat and 
Dust (1983), The Gods Must be Crazy (1980), Out of Africa (1985) gibi filmler ya da 
televizyon dizilerinde emperyalizmin dönemi sevgi ile hatırlayan bir nostalji ile temsili dikkat 
çekicidir. Salman Rüşdi, 1984 yılında The Jewel in the Crown adlı televizyon dizisinin ve 
David Lean’in A Passage to India filminin büyük başarısının modern Britanya’da mu-
hafazakâr ideolojilerin yükselişini açıkladığını belirtir. Rüşdi, Hindistan’daki İngiliz 
yönetimine ilişkin bu duygulu anıların hizmete soktuğu geçmiş özleminin Falkland Adaları 
Savaşı ile aynı zamana denk geldiğini kaydederek şöyle der: “Raj’ı gözden geçirme akımının 
yükselişi, söz konusu kurguların büyük başarısında somutlaşarak, modern İngiltere’de tutucu 
ideolojilerin yükselişinin sanat alanındaki karşılığını oluşturmuştur”. Bu noktada, eski 
sömürgelerdeki halklara dair medyanın biçim verdiği ve çekip çevirdiği algılar ve siyasal 
tavırlar önem taşımaktadır. (Uluç 2009, 204)  

Yukardaki örnekler oryantalizim öğelerinin filimlerde kullanıldığına dair örneklerin sadece 
küçük bir bölümüdür. 

 

Avrupalı Gözünden Türk Kimliği 

Avrupa’da onaltıncı ila onsekizinci yüzyıllar arasında yerleşik Türk kimliği, Avrupa 
ülkelerine yerleşen Türklerin “barbar”, “yağmacı”, “şehvet düşkünü”, “dinsiz”, “hoşgörüsüz”, 
“okumaz yazmaz”, “Avrupa’yı merak etmez”, “koca gövdeli ama küçük beyinli” olduğu gibi 
birçok olumsuz sıfatı içeren imgelerden oluşmaktadır. Güvenç, ortaçağın sonunda Avrupa’yı 
güneyden ve Akdeniz’den zorlayan Müslümanların, Hunlara yapıştırılan “barbar” imgesini 
üstlendiklerini ve daha sonra Hıristiyan Batı’ya karşı Müslüman Doğu’yu temsil eden 
Türkler’in ‘barbar’ olarak anılmaya başlandığını söyler. “Barbar” kelimesi “vahşi, zalim, kaba 
ve akılsız ‘Doğulu’ya işaret etmektedir. Batı’nın üstünlüğü inancı ve Endüstri Devrimi ile 
Batı emperyalizmine paralel olarak, Batı’nın Doğu üzerindeki üstünlük ya da egemenliğini 
haklı gösterme ve sömürüyü meşrulaştırma çabası, yüzyıllar içinde gelişerek olumsuz Türk 
imgesini beslemeye yaramıştır.( Bozkurt, 1993: 296-310) 

İngiliz edebiyatında Türkler’in savaşçı ve/veya barbar imgelerine dair pek çok örneğe 
rastlanmaktadır. Geoffrey Chaucer, “Canterbury Hikâyeleri/ Canterbury Tales”de (1387 ile 
1400) şövalyesini, Türkiye’de bir “kafir” ile savaşmış, başarılı bir asker olarak tanıtır. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

William Shakespeare, “Hamlet”in ikinci perdesinin ikinci sahnesinde, İngilizce’ye pelesenk 
olan ve çoğu edebiyatçı tarafından kullanılan, “kötüleşmek” ve/veya “kötü davranmak’” 
anlamına gelen “Türk’e dönüşmek/ turn Türk” deyimini kullanır. Aynı Shakespeare’in 
“Othello”sunda birinci perde üçüncü sahnede, Kıbrıs’ın Türkler için önemine değinilir ve 
Türklerin küçümsenmemesi gerektiği, onların bir tehlike anında hayatlarını tehlikeye 
atabilecek kadar gözü kara olduğu söylenir. Türklerin savaşçı kimliğinden, ikinci perde 
birinci, ikinci ve üçüncü sahnelerde de söz edilir. Oyunun başkişisi Othello da bir Türk 
donanmasının batırılmasından duyduğu sevinci anlatır 

Onaltıncı yüzyıldan ondokuzuncu yüzyıla kadar Avrupalı gezginler, gözlemciler ve 
siyasetçiler, Osmanlı imparatorluğu ile Türk insanına hem birbirine çok benzeyen hem de 
farklı sıfatlar yakıştırmalardır. Türkleri “barbar”, “geri kalmış”, “despot”, “zalim” ve 
“savaşçı” olarak görmüşler ve Türklerin Hıristiyanlara eziyet eden, onları köle olarak 
kullanan bir toplum olduğunu savunmuşlardır. (Kula, 2010: 271-274) 

 

Ev Gibisi Yok Filminin Konusu: 

Film ev değiştirme yöntemiyle tatil yapmak isteyen Fransız bir aile ile Türk ailesi arasında 
geçen kültür çatışması olarak gösterilmeye çalışılıp oryantalizim özeliklerinin bolca 
kullanıldığı, İsviçre doğumlu fakat Fransa’da çalışmalarını yapmış yönetmen Lorenzo 
Gabriele’e göre komedi türünde olan ama bize göre komedi olmayıp can sıkıcı olan bir film.  

Ev gibisi yok diye çevrilmiş olan bu film Fransız Aile; Fransız anne filimdeki ismi Cecile 
Chirol (Elise Tielrooy) kocası Marc (Phillip Lefebvre) oğulları ve Türk Aile;  filimdeki ismi 
Burhan ve Banu (Ozz Nujen ve senarist Sedef Ecer) ve kızları etrafında gelişen olayları konu 
alıyor. 

Fransız aile planlandığı gibi ev değişimi yapamaz çünkü Marc‘ın çalıştığı şirketin Çinliler 
tarafından devralınması gerçekleşecektir. Bu yüzden tatil planları iptal edilir ve hemen işe 
dönmek zorunda kalır.  

Ama aile bu sorunu nasıl çözeceğini düşünürken aniden Türk aile çıkagelir. Bu durumda ilk 
sorunu doğurur. Çünkü Fransız ailenin evinde 8 kişiyi de barındıracak yer yoktur. Bundan 
ötürü iki aile arasında gerginlikler başlar. Türk ailenin kızı gördüğü ilk andan itibaren Fransız 
ailenin oğluna ilgi duyar. İlerleyen sahnelerde ikili arasında duygusal ilişki başlar. Daha 
sonrasında bu ilişki duyulur ve Türk aile bu ilişkiye çok tepki gösterir. Ve zorlamayla iki genç 
nişanlandırılır. Film bu şekilde çatışmalarla sürüp gider. 

Filimdeki Oryantalist İmgeler 

Filimdeki ailenin Türk olmasından ve Türklerinden Müslüman olmasından dolayı zaten 
Müslümanlık kimliğini ön plana çıkarmak için Türk ailenin kızına peçe giydirmişlerdir. 
Böylelikle bir taşla iki kuş vurulmaya çalışılmış hem Türk örf ve adetleri hem de İslam 
diniyle alay edilir. Çok net bir şekilde buradaki niyet oryantalistlerin temel hedefi olan 
Müslümanlığa ve Türk imajına saldırıp, onu yıpratmak alay ederek aşağılamaktır. 
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Yine aşağılama Türk aile babasını sert, kaba çok çabuk tepki gösteren, aşırı sinirli hoşgörü 
nedir bilmeyen, medeniyet den hiç payını almamış, görgüsüz, giyim kuşamdan anlamayan 
yani tam bir ilkel yaratık olarak tasvir edilerek devam ediyor. Örneğin gecenin yarısında 
herkes uyurken müziğin sesini sonuna kadar açıp müzik dinliyor. Bu durumda herkesi 
rahatsız ediyor tabi ki. Ve yine aralarında sorunlar çıkmasına neden oluyor. Dahası Türk aile 
sabah namazına kalkmak için alarm sesi olarak ezan sesi olan saati kurarlar. Ve saat 
kurulduğu yani sabah namazı vakti çalar, bütün aile yine büyük şok ve kızgınlıkla uyanırlar 
yine aralarında sorun çıkar.  

Fransız baba arabasını tamir etmek için Türk ailenin seccadesini kullanır bunu gören Türk 
baba küfür ederek Fransız babaya sorgu sual etmeden saldırır. Burada da Türkler saldırgan 
insanlardır, ani tepki verirler, ne yapacakları belli olmaz imajı verilmek isteniyor. 
 

Türk aile mutfağa biber kurutmak için ip gerer ve sucuklu yumurta yaparak mutfak da ağır bir 
koku olmasına sebep olur. Fransız ailenin düzenini bozarak onları rahatsız eder. Bu şekilde 
Türkler düzen bozucu ve yemek kültürlerinin bile rahatsız edici olduğunu gösterilmek 
isteniyor. 

Türkler şehvet düşkünü olduğu da sabahleyin bahçe de sabahlığıyla dolaşan Fransız ailenin 
annesine iç geçirerek bakmasıyla ve diğer sahnede eşinin haricindeki kadınlardan öpücük 
istemesiyle verilmek isteniyor.  

Türk ailenin kızı ise, yalancıdır ve babasına göstermelik peçe giyer, babası olmadığında kısa 
giyinir ve Fransız ailenin oğluyla gizli, yasak ilişki yaşar, sigara içer, tam bir Fransız 
özentisidir. Türk örf ve ananesini ret eder. Türk gençliğinin de bu kültürü benimsemediğini 
göstermek ister.  Burada da Türkler için önemli olan kız çocuklarına yapılan açık bir 
aşağılama vardır. Bu aşağılama Fransız anne kocasının karşısına dansöz kıyafeti giyerek 
çıkıp, Türk kadınları böyle giyiniyor ifadesini kullanarak Türk kadınlarının oryantalist görüşte 
var olan şehvet aracı, cinsel temaya sahip doğu kadını imajı ortaya konularak devam ediliyor. 
Bu oryantalist temalar kullanılarak Türklere saldırılar buna benzer sahnelerle sürüp gidiyor. 

Sonuç  

Açık şekilde filmin yapımcısı bu filimde Türkleri ötekileştiriyor. Doğu kültürüne ve İslamiyet 
inancına oryantalist saldırılar da bulunarak, yüz yıllar öncesinde atalarının yaptığı gibi Türk 
kültürünü ve İslamiyeti aşağılayarak Türkün öz kimliği hakkında insanların aklında olumsuz 
fikirler oluşturmak, kendi kültürüyle ilgili şüpheye ve aşağılık duygusu hissettirerek kendi 
değerlerinden uzaklaştırmak, farklı arayışlar içine girmesini sağlayarak farklı kültürlere 
yönlendirmek amacını taşıyor.  

Filimin senaristlerinden biri olan Sedef Ecer’de de oto-oryantalizm özeliklerini görmekteyiz. 
Tamamen kendi kültürünü inkar etmiş kendini Fransız kültür mensubu gibi hissedip, aslında 
kendi kültürü olan Türk kültürünü elinden geldiği kadar aşağılamaya çalışmıştır.  

Bu tarz filimler hep olmuştur, günümüzde bu örnek de gördüğümüz gibi oluyor ve gelecekte 
de olacaktır. Güneş balçıkla sıvanmaz sözüyle de anlatılmak istendiği gibi bizim yüzyıllardır 
çelikleşmiş olan Türk kimliğimizde sorun yaratamazlar. Ama önemli olan nokta bu uğraşta 
olan kişilerin amaçlarının farkında olmak, onlara karşı ayakta dimdik durabilmektir. 
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MEASUREMENT CUSTOMER- BASED AIRLINE BRAND EQUITY: AN ENGLAND 
BASED STUDY 

 

 
Assoc. Prof. Dr. Reha SAYDAN∗∗∗∗ 

 
Abstract 

 

The objective of this research is to exemine airline brand equity model from the 

customer’s perspective.  For this purpose the relationship among dimensions of brand equity 

in the airline industry are investigated. Survey was undertaken in the UK at İnternational 

Birmingham Airport. Data was collected from 244 British passengers through face to face 

intervies by using a structured questionnaire.The results of this empirical study indicate that  

brand awaraness, brand image, percieved quality and brand loyalty are important components 

of customer-based brand equity. 

Keywords: Consumer  based brand equity, Service quality, Airline industry 

 

HAVAYOLU ENDÜSTRİSİNDE MÜŞTERİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN 

ÖLÇÜLMESİ: İNGİLTERE UYGULAMASI 

Öz 

 

Bu çalışmanın amacı tüketici temelli marka değerini havayolu endüstrisinde test 

etmektir. Bu amaç doğrultusunda marka değerine ait boyutlar havayolu endüstrisine 

uyarlanarak incelenmiştir. Araştırma İngiltere’nin uluslararası Birmingham hava alanında 244 

İngiliz yolcu ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucu tüketici temelli marka değerini 

oluşturan marka bilinirliği, marka imajı, algılanan kalite ve marka bağlılığının marka değerini 

belirlemede önemli rol oynadığını ortaya koymaktadır  

Anahtar Kelimeler: Tüketici temelli marka değeri, hizmet kalitesi, havayolu 

endüstrisi 
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1- Introduction  

Brand equity is regarded as a very important concept in business practice as well as in 

academic research because marketers can gain competitive advantages through strong  brands 

(Aaker, 1998, Keller, 2000). Building strong brands has become a marketing priority for 

organizations today because it yields a number of advantages. Strong brands help the firm 

establish an identity in the market place (Aaker, 1996). Branding  plays a special role in 

service firms because strong  brands increase trust in intangible products (Berry 2000, p. 129). 

A strong brand with positive brand equity has several advantages to a service firm  such as 

higher margins, greater customer loyalty brand extension opportunities, more powerful 

communication, more favorable customer response to price change  effectiveness higher 

consumer preferences and purchase intentions. A strong brand increases the consumer’s 

attitude strength is toward the product associated with the brand. The consumer’s  awareness 

and associations lead to percieved quality, inferred attributes, and eventuallly, brand loyalty 

(Keller, 1993; Rangaswamy et al., 1993). This perspective is labeled as customer-based brand 

equity (Shocker at al,  1994, p. 104) 

The role of brand equity  in the service industry is very important because service has 

some unique features including intangibility, variability and inseparability (Gbiselli,  2012, p 

148). 

The study of brand equity in the service industry is relatively new. Maintain that 

building a service brand is different  than building a product brand  also  that managing a 

service brand should be conceptually differen than managing those  of product. (Chernatony 

and Segal-Horn, 2003). Although numerous local or global brands of different product 

categories have been employed to meausre the brand equity, literature  on brand equity within 

the airline industry hab not been fully investigated (Kim and Kim, 2004, p. 117). 

The purposes of this study are to examine an airline brand equity model of the 

international passangers in England  based on four dimensions of brand awareness, brand 

image, perceived quality and brand loyalty and to probe the relationship among four 

dimensions and their influences on brand equity. This research uses a sample of data collected 

from English air passengers in International Birmingham airport in England.  
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2- Literature review 

Consumer-based brand equity 

Building strong brands has become a marketing priority for organizations today 

because it yields a number of advantages. Strong brands help the firm establish an identity in 

the market place (Aaker, 1996). In measuring the overall value of a brand, marketing 

researchers and practitioners have begun to exemine the concept of “brand equity” (Aaker, 

1991; Keller, 1993), which has been referred to the tremendous value that the brand name 

brings to the producers, retailers and consumers of the brand. 

 The equity that the strong brand possesses can give the company a loyal consumer 

franchise that could bring substantial returns to firm similarly, the 1989 Marketing Sciences 

Institute defines brand equity as the  value that is added by the name and rewarded in the 

market with better profit margins or market shares. It can be viewed by customers and 

channel members as both a financial asset and as a set of favorable associations and behaviors  

(Norjaya et al, 2007, p. 43).  

Aaker (1991) defined brand equity as “a set of brand assets and liabilities linked to a 

brand, its name and symbol, that add to or subtract from the value provided by a product or 

service to a firm and/or to that firm’s customers” while Keller (1993), defined brand equity as 

“the differential effect of brand knowledge on consumer response to the marketing of the 

brand”. 

There are many classifications and dimensions proposed in the analysis of brand 

equity.  Aaker (1991), conceptualized brand equity as a set of assets (or liabilities) suggesting 

the five categories of brand equity: percieved quality, brand loyalty, brand awareness, brand 

association, and other proprietary brand assets The last element is usually disregarded in 

marketing research because it is not directly related to the customer. Keller (2002), separated 

into two coponents: awareness and association, Schocker and Weitz (1988), establish brand 

equity in function of  loyalty and image. Agarwal and Rao (1996), consider overall quality 

and choice intention as the main diensions of brand equity Vazquez at al (2002 ), indicate the 

importance of stored associations expressing both functional and symbolic utilities, etc. Yoo 

and Donthu (2001), referred to consumer-based brand equity as ‘‘cognitive and behavioral 

brand equity at the individual consumer level’’ which can be described and measured by four 

dimensions of brand: perceived quality, brand loyalty, brand awareness, and brand 
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association. One important consensus among the definitions is that brand equity is the 

incremantal value of a product due to the brand name (Srivastava and Shocker1991). 

3- Model and hypotheses 

In this paper we conceptualize brand equity in accordance with Aaker (1991) and 

Keller (1993), using a consumer perspective. Brand equity is therefore referred to as 

consumer- based brand equity and defined as the value consumers associate with a brand, as 

reflected in the dimensions of brand awareness, brand image (associations), percieved 

quality and brand loyalty. 

The first dimensions  Brand awareness refers to “ the ability of a potential buyer 

recognise or recall that a brand is a member of a certain product category (Aaker, 1991). 

Brand awaraness “relates to the likelihood that a brand name will come to mind and the ease 

with which it does so” (Keller, 1993), and also, defined as the power of brand’s existence on 

the minds of consumers, is an important constituent of brand equity. Brand awareness is 

defined as knowing the brand and being aware of the brand (Pappu and Quester, 2006:4).  If a 

customer recognizes a certain brand name or can recall it, the brand will have a higher chance 

of being selected than an unknown brand (Tam, 2008, p.7).  Briefly the first step to build 

brand equity is to create  brand awareness (Aaker, 1991). 

 A brand recognized by consumers is much more preferred than a brand not 

recognized. In case that the brand has just entered into the options of consumers, whether the 

brand will be preferred or not depends on brand awareness. The possibility of the brands with 

low brand awareness to be preferred by consumers is pretty low (Zikmund at al, 2003).  

Brand awareness is argued as being a first and necessary, but not sufficient, step 

leading to trial and repeat purchases because the effect of awareness results at best in product 

curiosity (Konecnik and Gartner, 2007). 

Brand image is a set of brand association that are anything linked in memory to a 

brand, usually in some meaningful way (Aaker,1991). Another definition suggests that brand 

image is data fields about the brand on the consumer’s memory which include the meaning of 

the brand for consumers (Keller, 1993). Consumer based brand equity accurs when consumers 

have a high level of awareness and hold some strong favorable, and unique brand image in 

their memories. Image have to be unique, strong and faourable to have a positive effect  on 

brand equity (Keller, 2003). 
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 Brand image is fairly important for marketing experts and consumers. Marketing 

experts use brand image in differentiating, positioning and extending the brand, creating 

positive attitudes and feelings towards the brand and offering the benefits of buying and using 

a certain brand. Consumers use brand image to process, organize and remember the data 

about the brand on their memories and to help purchasing decision (Low and Lamb, 2000. 

351). 

Perceived quality is consumers’ subjective verdicts about the superiority or excellence 

of products or services in general. Perceived quality is the subjective assessments of 

consumers or users (not managers or experts) about the quality of the product. Perceived 

quality is not the real quality of the product, but the subjective verdicts of consumers about 

the superiority or excellence of the product’s performance as a consequence of their 

subjective assessment (Parasuraman et. al, 1988). 

The best way for a brand to increase perceived quality is to invest in improving its real 

objective quality moreover the firm has to communicate the quality of its brands through 

quality signals in its marketing actions. Thus, consumers perceive brand quality through their 

direct experiences with the brand and the information obtained in the environmental factors 

(Yoo et al 2000). Percieved quality lends value to a brand in several ways; high quality gives 

consumers a good reason to buy the brand and allows the brand to differentiate itself from its 

competitors, to charge a premium price and to have a strong basis for the brand extension. 

(Aaker,1991).  

Finally Brand Loyalty is defined  as “a deeply held commitment to rebuy or 

repatronize a preferred product/ service consistently in the future thereby causing repetitive 

same-brand or same brand set purchasing, despite situational influences and marketing efforts 

having the potential to cause switching behavior (Oliver 1999).  

Jacoby at al, (1974, p. 35), stated that brand loyalty differs from brand attitude and 

habit, although the latter can indicate brand loyalty.  Loyal customers are less likely to switch 

to a competitor solely because of price, they also make more frequent purchases then 

comparable non-loyal customers (Bowen and Shoemaker, 1998). Brand loyalty plays an 

outstanding role in generating brand equity not only because of its capacity to keep a 

customer loyal, but also because that customer’s loyalty extends to brands  in the company’s 

portfolio (Villarejo and Sancez 2005, p. 437). Brand loyalty is the intention of the consumer 
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to buy only a certain brand (Odin et. al, 2001). Loyal customers are less likely to switch to a 

competitor solely because of price, they also make more frequent purchases then comparable 

non-loyal customers (Bowen and Shoemaker, 1998).  

Hence the following six hypothesis of the relationship among, brand awareness, brand 

loyalty, brand image, perceived quality and brand equity are  proposed the five  hypotheses 

with a conceptual model  (see in figure 1) are proposed as follows  

 H1: Brand awareness has a positive effect on perceived quality 

 H2: Brand awareness has a positive effect on brand image 

 H3: Percieved quality has a positive effect on brand image 

 H4: Percieved quality has a positive effect on brand loyalty 

 H5: Brand image  has a positive effect on brand loyalty 

 H6: Brand loyalty has a positive effect on overall brand loyalty 

 

Figure 1. Conceptual Model of Airline Brand Equity  

 

4. Research Methodology  

4.1. The measuring instrument 

The questionnaire was designed as a survey instrument including al constructs of the 

proposed  model to investigate the hypotheses of interest.  

The survey questionnaire consist of six sections. The first section is designed to obtain 

each respondent’s attitudes toward an airline’s brand awareness with a three- item based on 

            Brand Image  
                     (Bi) 

Overall Brand Equity   
(Obe) 

     Brand  Loyalty 
(Loy) 

         Perceived Quality       
                     (Pq)                                     

 
H4 

H6 

H5 

H3 

H1 

H2 

Brand Awareness/ 
(Aw) 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

Aaker (1996) and Yoo et al. (2000). The second section deals with the measurement of 

perceived quality  with a four items based Pappu et al, (2006; 2007), the third section is 

designed to understand each respondent’s airline image with a three item based on park 

(2007), the fourth  section deals with the measurement of airline brand loyalty with three 

items based yoo et al, (2000), the last section identifies each respondent’s over all perception 

of airline brand equity with a four items based  Yoo at al, (2000). All of the designed 

measurements were rated on a 5-point Likert  scale from strongly disagree (1) to strongly 

agree (5) 

 4.2. Data Collection  

The sample of the survey is composed of england passangers that waits at the 

international departures of Birmingham international airport  face to face interview is 

conducted to  244 passangers,  The field was done in May and June  2012. The individuals  

questioned were over 18 years old English passanger and had traveled with the Turkish airline 

at least three times in 5 years the respondent data consist of almost an even share of female 

(52.8 percent) and male (47.2 percent) respondets. The big majority of the respondents are 

aged 28- 35 years old ( 36.3 percent) of the sample 54.7 percent are single   

4.3. Data analysis 

Confirmatory factor analysis (CFA) And structural equation modeling (SEM) analysis  

were used to check construct validity and the goodness of fit indices for the measurement  and 

structural models  

 4.4. Measurement model  

As a preliminary step for the tests to be done to check over the hypotheses asserted 

within the framework of this study, the validity and credibility of the scales have been 

realized via the LISREL 8.30 program. There are views in the literature regarding the fact that 

the LISREL program is one of the most suitable means in examining multiple relations 

(Narasimhan and Jayaram, 1998). In order to test the validity of  the measuring model, we 

have resorted to Confirmatory Factor Analysis.  

The measuring model consists of 17 items defining 5 latent variables. These factors 

are Brand Awareness (Bw)  Brand Image (Bi), Perceived Quality (Pq), Brand Loyalty (Loy) 

and Overall Brand Loyalty (Obe). 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

CFA is a natural extension of the Explanatory Factor Analysis (EFA) (Lee, 2007). 

CFA is a type of SEM which deals with the measuring models of the relations between 

particularly latent variables or factors and observed measurements or indicators (test items, 

test scores, etc.). Another basic feature of CFA is its nature to hypothesize. CFA is used 

during the scale development process in order to analyze the latent structure of a measuring 

instrument (Brown, 2006). In applied researches, factor analysis is usually used for the 

psychometric evaluation of multiple measuring instruments (Floyd and Widaman, 1995).  

It is searched via CFA whether the 17 itemed factor structure used in the research has 

been certified or not and it is determined that the scale has certified the theoretical structure as 

a whole.  

CFA is a natural extension of the Explanatory Factor Analysis (EFA) (Lee, 2007). 

CFA is a type of SEM which deals with the measuring models of the relations between 

particularly latent variables or factors and observed measurements or indicators (test items, 

test scores, etc.). Another basic feature of CFA is its nature to hypothesize. CFA is used 

during the scale development process in order to analyze the latent structure of a measuring 

instrument (Brown, 2006). In applied researches, factor analysis is usually used for the 

psychometric evaluation of multiple measuring instruments (Floyd and Widaman, 1995).  

It is searched via CFA whether the 17 itemed factor structure used in the research has 

been certified or not and it is determined that the scale has certified the theoretical structure as 

a whole.  

According to the results of the Confirmatory Factor Analysis, GFI, AGFI and CFI, 

which are among the main indicators in examining the goodness of fit, are more than 0.90 and 

close to 1 (Bentler, 1990; Baumgartner and Homburg, 1996). It should also be checked 

whether the value of RMSEA, another indicator, is less than 0.10 and as close as possible to 

0. (Hair et al: 2006). The statistics, ensued as a result of the analyses performed by using the 

maximum likelihood estimator, are presented in the Table 1. The main indicators point out 

that the measuring model is appropriate for the data.  
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                                    Table 1:  Goodness-of-fit measures 

                                 
Goodness-of-fit measure Value 

Chi-Square Value (Χ²)  286.40 
P-Value  0.000  
Degrees of freedom (df)  129 
Χ²/df 2.05 
Adjusted Goodness of Fit Index, (AGFI) 0.88 
Goodness of Fit Index, (GFI) 0.91 
Comparative Fit Index (CFI)  0.97  
Normed Fit Index, (NFI) 0.97 
Non-Formed Fit İndex (NNFI) 0.98 
Relative Fit Index, (RFI) 0.96  
Critical N (CN) 121.26 
RMSEA 0.055 

 

Acording to the goodness-of-fit indices from CFA, the measurement  model proves 

persimonious. More specifically although the the chisquare statistic  (X2= 286.40- df =129) is 

significant, “X2/df” is determined as 2.22. That the value is less than 3 bears an importance in 

terms of the validity of the measuring model. Furthermore, other indices such as CFI (0.99), 

GFI (0.91), NFI (0.97)  NNFI (0.98) are more than 0.90 and close to 1. The root mean square 

error of approximation (RMSEA) is 0.055 which is less than 0.10  

The internal validity of the measurement model is examined  by calculating the 

construct reliability (CR) and avarage variance extracted (AVE). As shown in table 2, the 

construct reliabilities of the five constructs range (CR) from  78 to 90 and well above the 

recomended value  of 0.7 (hair at al.2006), The avarage variance extracted (AVE) of each 

measures ranges from 0.55 to 0.71 which greater than 50 percent  of the variance as suggested 

by Bogazzi and Yi (1988).  

In addition to the global measures of fit, several other assessment criteria were 

considered. Cronbach’s alpha values provided strong evidence of measurement reliability 

According to Hair  et al (1998), Cronbach’s alpha values must be 0.70 in order to establish 

scale reliability. Internal consistency reliability reflects the stability of individual 

measurement items across replications from the same source of information; it was assessed 

by computing Cronbach’s alpha, whose coefficients for  the five construct above 0.70. 

indicating a reasonable level of internal consistency among the items of which it is 

constituted.  In summary, the fit indices demonstrate a good overall fit between the 

measurement model and the data. The statistical results indicate thet the measurement model 
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has high reliability and validity and reteined items were able to measure the constructs under 

study. CFA results are given in table 2 

               Table: 2. Confirmatory factor analysis result  

Factor / Item Mean Std.Dev. 
Standart 
loading 

t-value 
Cronbach’s 

α  

 
Construct 
reliability 

(CR) 
 

Average 
variance 
exrtacted  

(AVE) 

Factor  AW     0.932 0.85 0.65 
AW1.  4,26 ,910 0.81 13.70    
AW 2.  4,11 ,934 0.75 12.20    
AW 3.  4,09 1,025 0.86 14.78    
Factor IMJ     0.840 0.78 0.55 
BI1 4,24 ,994 0.91 16.55    
BI2.  4,17 ,942 0.63 9.91    
BI3.  4,28 ,843 0.65 10.41    
        
Factor PQ     0.863 0.85 0.61 
PQ 1.  4,08 ,940 0.84 14.69    
PQ2.  4,12 ,960 0.73 15.22    
PQ3 4,05 1,016 0.68 10.87    
PQ4 4,19 1,012 0.86 15.22    
        
Factor LOY     0.802 0.86 0.69 
Lo 1.  4,14 ,965 0.90 14.02    
Lo 2.  4,27 ,987 0.73 14.18    
Lo 3. 4,03      ,997  0.86 15.32    
        
Factor OBE     0.892 0.90 0.71 
Obe 1. 3,36 1,011 0.86 15.40    
Obe 2.  3,48 1,113 0.88 15.95    
Obe 3. 3,23 1,114 0.89 16.32    
Obe 4. 3,52 ,960 0.75 12.50    
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Figure: 2. CFA Results 

 

4. 5. Structural model and hypothesis 

It should be recalled that the confirmative factor analysis performed concerning the 

measuring model in the previous stage represents the results about the validity and credibility 

of the factors. The question whether the hypothetical paths between latent variables in the 

research model are supported with a field search brings forward the hypothesis tests about the 

structural model. It is required to check the parameter estimation and statistical importance of 

every path to test if 6 hypotheses developed within the framework of this study are approved 

statistically or not.  

The theoretical accuracy of the model has been searched by using Structural Equation 

Modeling (SEM) in order to determine the internal relations of the research model presented 

in the Figure 2 after the confirmative factor analysis. 
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Table 3. LISREL results for research model 

Hypothesis Causal path Path coefficient t-values R2 Remarks 

H1  AW� PQ 0.68* 10.26 0.46 Supported 

H2 AW � IMJ 0.70* 10.93 0.49 Supported 

H3 PQ �IMJ 0.75* 11.86 0.56 Supported 

H4  PQ�LOY 0.73* 11.04 0.53 Supported 

H5 IMJ�LOY 0.81* 12.14 0.66 Supported 

H6 Loy �OBE 0.80*      13,35 0.64 Supported 

     

*Denotes significance at the 0.01 level  

As a consequence of this analysis test demonstrated a reasonable fit between the data and the 

proposed structural model. The fit statistics. X2 / 
df =2.22, CFI =0.98, NFI =0.97, and 

AGFI=0.90 were all indicative of a good fit.   RMSEA= 0.55  is within accepted  standarts.  

In order to determine the validity of the hypothesised paths, the statistical significance of all 

structural paramater estimates was examined. The structural paramaters estimates and the 

hypothesis- testing results are shown above in table 3.   
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                    Figure 3: LISREL analysis of the research model showing standardised coefficients 

 

Hypothesis H(1) was statistically verified (y=0.68   t=10.26  ) a positive impact of  Brand 

awaraness on product quality was detected. Hypothesis H2 which states that brand awaraness 

has positive effect on brand image was also statistically verified (y=0.70 t= 10.93 ) 

Hypothesis H1, H2, predicted the relationship between brand awaraness and two  dimensions 

of its consumer based equity. Hypothesis H3 which states that product quality has positive 

effect on brand ımage (y=0.75  t=11.86 ). Hypothesis H4 which asserts that product quality 

has a  positive effect on brand loyalty was statistically verified and the relation between these 

two implict variables was found to be significant (y=0.73   t=11.04). Research Hypothesis H5 

which argues that brand Image has a positive impact on brand loyalty was also verified and 

the relation between these two variables was found to be statistically significant (y=0.81   

t=12.14 ).  Finaly  brand loyalty is found to have a significant positive effect  on  overal brand 

equity   (y= 0.80  t= 13.35) and thus  H6 is supported.  The result of the path analysis shown 

above in figure 3.  
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 5. Conclusion  
 In this study, it is aimed to reveal which factors shape the brand equity perception of 

consumers and the impact of the brand equity perception on the creation of buying behavior. To 

that end, the consumer based brand equity model has been adapted to airway industry.  

 The model of the study has been developed by utilizing Aaker’s and Yoo atl al, 

Consumer Based Brand Equity Model. It has been determined that brand awareness mentioned in 

the model is influential on the perceived quality and brand image and therefore brand equity 

contributes to buying behavior. Within this context, it is possible to assert that brand equity is not 

formed by only one factor, but as a consequence of total interaction of several factors. According 

to this research, brand image is the most influential factor among the parameters determining 

brand equity. It is also detected in the model that as brand recognition increases, brand image and 

perceived service quality increase.  

 This also demonstrates that there is a positive relationship between brand awareness and 

buying process and that the brands engraved on the minds of consumers are preferred more 

intensely in the buying process. When consumers are to buy a product, they incline to buy the 

brands which they have known in advance or they are familiar with, not the ones they have never 

heard or seen. Brand recognition is of capital importance for being a strong brand and raises the 

brand’s possibility of being preferred compared to other brands. Thus, data relating the recognized 

brands are distinguished more easily and contribute to the brand image by creating positive 

behaviors for the brand.  

 According to Papu and Quester, (2007) consumers can not have any perception about 

brand quality and brand image without brand awareness and therefore it is required to 

maintain brand awareness in order to create brand equity. The research findings are 

compatible with the findings of other researches carried out previously in several countries.  

 In the research model, the relationship between brand equity and brand loyalty is also 

tested and it is determined that there is a positive and powerful relationship between these two 

parameters. It is a fact that consumers will display loyalty to the brands which they have already 

known, trusted and perceived as quality and that they will incline to prefer this kind of brands.  

 Another result of the study is that brand image has a direct and powerful impact on brand 

loyalty. Brand image contributes to the companies to realize such functions as preparing and 

conveying data relating the brand, making the brand differentiate from its rivals and generating 

positive feelings about the brand.  
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 Companies aim to increase the number of consumers with high brand loyalty. The way to 

achieve this is the strategy to create a brand which has a high awareness level, carries strong and 

unique associations and which is perceived as quality. The most prominent factor determining the 

future of companies is not their profitability, but to what extent they satisfy their customers and 

how valuable they are for their customers. Thus, the companies acting with a modern marketing 

vision should develop a strategy of creating paramount brand equity by managing well the factors 

which determine brand equity in order to protect their present customers, to find new ones and to 

regain the lost ones.   
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TÜRKİYE’DE RADYO MECRASININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK 
TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 
 

 
Mihalis KUYUCU ∗ 

Öz 
 
Dünyanın en pratik ve en aktif mecralarından biri olan radyo bazen bir haber verme aracı 
olarak bilgilendirirken, bazen de bir müzik aracı olarak eğlendirmektedir. Günlük yaşamın her 
aşamasında farklı biçimlerde var olan ve bireylerle direk ve öznel ilişkiler kurabilen radyo 
mecrası müzik ile özel bir etkileşim içindedir. Bu çalışmada radyo mecrasının üniversite 
öğrencilerinin müzik dinleme ve müzik ürünlerini tüketme alışkanlıkları üzerine olan etkisi 
üzerine bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada İstanbul’da eğitim gören 447 üniversite 
öğrencisine ulaşılmıştır. Üniversite gençlerinin radyo mecrasını bir müzik aracı olarak görüp 
görmedikleri konusu ile radyo mecrasının aynı zamanda bir müzik haber verme aracı olarak 
üstlendiği işlev üzerine araştırma yapılmış ve radyo mecrasının üniversite öğrenimi gören 
öğrencilerin müzik tüketim alışkanlıklarına etkisi üzerine bir saptama yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Radyo, Müzik, Medya Ekonomisi, Radyo İşletmeciliği 
 

RESEARCH ABOUT THE EFFECTS OF RADIO IN MUSIC CONSUMING IN 
UNIVERSITY STUDENTS IN TURKEY 

 
ABSTRACT 
 
Radio which is the most active and practical medium while sometimes informed people as an 
information medium, sometimes entertains as a music medium. Radio has a private 
communication with its consumer and can built direct and subjective relations. In this study 
there has been a research on the effects of radio to the university students on their music 
listening and consuming habits. On the research it was accessed to 447 university students in 
Istanbul. There has been a questioner to find whether the target university students regards 
radio as a music tool and how the news function of radio is used in music. At the final there 
has been a determination on the effects of radio on consuming music through university 
students.    
 
Key Words: Radio, Music, Media Economics, Radio Management 
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1.GİRİŞ 
 
Yüzyılı aşan bir geçmişi olan radyo mecrası tarihi boyunca farklı işlevler üstlenmiştir. 
Önceleri bir haber verme aracı olarak kullanılan radyo özellikle ikinci dünya savaşında 
dünyanın en önemli haber mecrası olmuştur. İkinci dünya savaşından sonra radyo mecrası 
daha çok müzik ve eğlence amaçlı kullanılmaya başlanmış özellikle gençlerin en önemli 
müzik dinleme araçlarından biri olmuştur. Radyo mecrası haber verme işlevinin yanı sıra 
eğlendirici işlevi ile de önemli bir rol üstlenmiştir. ABD’de radyo reklamlarının bir bölümü 
müzik ürünlerinin tanıtımını sağlayan reklamlardan olmuştur. Radyoda en çok yayınlanan 
şarkılardan oluşan Billboard listeleri dünya müzik kamuoyunun oluşmasına katkıda 
bulunurken müzik endüstrisinin gelişmesine de öncülük etmiştir. Radyo ve müzik birbirinden 
ayrılamayan bir bütünün iki parçası olarak her zaman beraber anılmış ve radyo mecrası müzik 
dinleme alışkanlıklarını şekillendiren ve müzik tüketimini doğrudan etkileyen mecralardan 
biri olmuştur. 
 
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin radyo mecrasının müzik işlevi üzerine bir araştırma 
yapılmış ve üniversite gençlerinin bu işleve olan bakışı ile ilgili sonuçları tartışılmıştır. 
Araştırmanın birinci bölümünde bir müzik mecrası olarak radyonun işlevi ve Türkiye 
radyolarında müzik yayıncılığının tarihçesine değinilmiştir. Radyonun tüketim 
alışkanlıklarına olan etkisi üzerine geçmişte yapılan araştırmaların yer aldığı bölümün 
ardından radyo mecrasının üniversite gençlerinin müzik dinleme ve müzik ürünlerini tüketme 
alışkanlıklarına olan etkisi üzerine yapılan araştırmanın bulguları ve sonuçları sunulmuştur. 
 
2.Konu ile İlgili Temel Kavramlar 
 
2.1.Radyoda Müzik Yayıncılığı ve Tarihçesi: Müzik Mecrası Olarak Radyo  
 
Radyo, müzik sanatını kitlelere ulaştıran bir araçtır. Radyo, basılmış notanın tersine, müziği 
kâğıt üzerindeki bir takım biçimler ve yazılarla değil, gerçek nitelikleriyle ses durumunda 
yoğaltıcıya sunmaktadır. Matbaacılığın gelişmesi edebiyat için ne denli yararlı olmuşsa, radyo 
da müzik için öylesine yararlı olmuştur. 
 
Günümüzde radyo için “müzik kutusu” yakıştırması yapılmaktadır. Sadece söz üzerine kurulu 
program yapan radyoların sayısı da yok denecek kadar azdır. Müzik programlarında hangi 
müzik türüne hangi oranlarda yer verileceği değişik kriterlere göre ayarlanır. Radyonun 
sahipliği, yönetim şekli, yapılanma biçimi, amaç ve hedef kitle bu kriterlerden bazılarıdır 
(Çakır,2005:87-88). 
 
Radyo mecrasının gelişimi 19. yüzyılın ortalarından itibaren ciddi bir gelişme göstermiş ve 
özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında çok geniş kitlelere ulaşmaya başlamıştır. 1910 yılında 
ünlü tenor Caruso’nun Metropolitan Operası aryalarının radyoda yayınlanması tarihte müzik 
yayıncılığının başlangıcı olarak kabul edilmiştir (Oskay, 1971: 13). 
 
Radyo yayıncılığında kullanılan müzikleri iki türde toplamak mümkündür: Objektif ve 
sübjektif müzikler. Objektif müzikler dinleyicinin doğrudan dinlemesini istediğimiz 
müziklerdir. Örneğin dinleyici isteklerini cevaplandıran türlü müzik parçaları. Sübjektif 
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müzikler ise background  (arka plan) yani fon müzikleridir ki, dinleyicinin anlatılan esas 
konuyu kafasında canlandırmasına yardımcı olur (Özulu, 1994: 64).  
 
2.2. Türkiye Radyolarında Müzik Yayıncılığı 
 
Türkiye’de radyo yayıncılığı dünyadaki gelişmelere paralel bir seyir izlemiş ve 1926’da daha 
önce kurulan ve dış ülkelerle haberleşmeyi sağlayan telsiz istasyonları aracılığı ile yapılmıştır 
(Tokgöz, 1972: 62).Bir yıl sonra ise ilk düzenli radyo yayını bir Fransız firmasının kurduğu 
beşer kw’lık iki istasyonla başlamıştır (Soydan, 1998:8). 
 
Amatör yayınların dışında resmi ve düzenli olarak başlatılan bu yayınlar için Telsiz Telefon 
Türk Anonim Şirketi (TTTAŞ) on yıl süre için yetkilendirilmiştir. Böylece Ankara ve 
İstanbul’da verici istasyonların işletilmesi yanı sıra başka illerde de vericilerin kurulması 
görevi bu şirkete verilmiştir. 
 
Radyoculuğun ilk yıllarında Türkiye’de radyo yayınlarının yaklaşık %80’ini müzik 
yayınlarından oluşmuştur. TTTAŞ yönetimindeki radyo yayıncılığında, müzik yayıncılığının 
ağırlıklı olması bazı eleştirilere de sebep olmuştur.  
 
1935 yılında uygulanan Türk müziği yayınlama yasağı,1936 yılında kaldırılmış; önceleri 
yalnızca halk müziğinin yayınına izin verilmiş, daha sonra Türk Müziği’nin diğer türlerinin de 
yayınlanması serbest bırakılmıştır (Çankaya, 1997: 4–5). Bu yasağın kalkması radyo da müzik 
yayıncılığının çeşitlenmesine neden olmuştur 
 
TTTAŞ’nin radyoculukta tekeli 1936 yılında sona ermiş ve bu tarih sonrasında devlet 
radyoculuğu başlamıştır. Devlet radyoculuğu 18 Ağustos 1936’da kabul edilen bir kararname 
üzerine başlamış ve radyo yönetimi PTT’ye devredilmiştir. 
 
PTT döneminde yapılan radyo yayıncılığında yayınlar, söz ve müzik yayınları şeklinde 
gruplandırılmıştır. TTTAŞ döneminden farklı olarak PTT döneminde, sözel yayınlarının 
toplam yayın içindeki süreleri artmıştır. Sözel yayınlar içinde yer alan Temsil Kolu ayrı bir 
birim olarak öne çıkarılmış ve Ekrem Reşit Rey’de bu bölümün başına getirilmiştir. PTT 
döneminde müzik yayınları kendi içinde de ayrıma tabi tutulmuştur. Buna göre müzik 
yayınları Batı müziği ve Türk müziği şeklinde gruplanırken farklı yöneticilere bağlanmıştır 
(Arslan, 2010: 30).  
 
Ankara Radyosu'nun sahip olduğu teknik imkânlar ve konumu sonucunda radyonun batı 
müziği yayını arttırılmıştır. Batı müziği yayınlarından Cemal Reşit Rey'in sorumlu oluşu, 
radyonun konservatuarla işbirliği yapması ve bu tür yayınların devletçe desteklenmesi diğer 
buna sebep olarak gösterilebilir. Bu durumun aksine İstanbul Radyosu'nda batı eğlence 
müziği daha fazla yer almıştır  (Arslan, 2010: 31).  
 
1946–1960 yılları arasındaki dönemde radyo yayınlarının ortalama %70'i müzik, %28'i ise 
sözel programlardan oluşmaktaydı. Bu dönemde müzik yayınlarının önceki döneme göre artış 
gösterdiği görülmektedir (Arslan, 2010: 38). 1963 yılında radyoda müzik yayınlarının ağırlığı 
% 60’a gerilemiş, söz programlarının oranı % 34’e çıkmış ve reklamlar % 6 oranında 
gerçekleşmiştir. Reklamların artışında bir önceki dönemde reklamlara uygulanan sansürün 
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kalkması ve reklamın maddi getirisinin anlaşılması etkili olmuştur. Bu süreçte müzik 
yayıncılığı o döneme kadar bilinen uygulamalar ile sürdürülmüş ve plâk modası Türkiye’de 
de etkili olmaya başlamıştır (Arslan, 2010: 44).  
 
1 Mayıs 1964’te Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nin kuruluşu ile Türk 
radyoculuğunda yeni bir dönem başlamıştır. 1965 yılında TRT’nin gerçekleştirdiği radyo 
programlarında yayınların büyük bir bölümü müzik yayınlarından oluşmuştur. Bu tarihten 
dört yıl sonra toplumsal yaşamda meydana gelen değişimlerin de etkisi ile radyo 
yayıncılığında haber programlarının toplam yayın saatinde ciddi bir artış meydana gelmiştir. 
Bu gelişme üzerine radyodaki toplam müzik yayını saati azalmıştır.  
 

Tablo 1. 1965 Yılında Türkiye Radyolarının Günlük Yayın Programlarının Yüzde ve 
Saatleri (Kaynak: (Oskay, 1971: 26) 

 
Program Türü Yüzdesi 

Söz programları 17,2 

Haber programları 2,3 

Reklam programları 4,5 

Türk müziği programları 52,0 

Batı müziği programları 24,0 

 

Tablo 2. 1969 Yılında Türkiye Radyolarının Günlük Yayın Programlarının Yüzde ve 
Saatleri (Kaynak: (Oskay, 1971: 27) 

 

Program Türü Yüzdesi 

Söz programları 19,2 

Haber programları 11,9 

Reklam programları 3,5 

Türk müziği programları 39,7 

Batı müziği programları 25,7 

 

Türkiye’de radyo yayıncılığı 1975 yılına kadar tek radyo ile devam etmiştir, 1975 yılında 
yayına başlayan TRT 2 daha sınırlı bir alanda yayın yapmıştır.  Kültür kanalı olan TRT 2, 
TRT 1'de gözden düşen klasik müzik yayınını üstlenmiştir. TRT 2 radyosu 1975'ten 1982'ye 
gelene kadar eğitim ve kültür içerikli yayınları azaltıp müzik yayınlarını arttırmıştır (Arslan, 
2010. 48–49).  
 
Türkiye’de tecimsel radyoların yayın hayatına başlaması, radyolardaki müzik yayıncılığı 
üzerinde derin etkiler yaratmıştır. Özellikle TRT’nin denetiminden geçmeyen şarkıların 
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tecimsel radyolarda yayınlanması; TRT’nin dinleyici kaybı yaşamasına da sebep olmuştur. 
Candemir (1995: 67) tecimsel radyoların radyo müzik yayıncılığına getirdiği avantajları şu 
şekilde özetlemiştir: 
 

- TRT’nin çalmadığı şarkı ve şarkıcıları halk -ayrıca bir harcama yapmadan-dinleme 
fırsatı bulmuştur.  

- TRT'de sesini duyuramayan şarkıcı ve türkücüler, bu yolla geniş 
kitlelere ulaşmıştır. 

- Özellikle aşırı istemden doğan Türk pop sunusu, bu müzik türünde patlamaya 
yol açmıştır.  

- Türk popu alanında yeni şarkıcılara, şarkı sözü yazarlarına, müzisyenlere, 
düzenlemecilere ve yapımcı firmalara iş olanakları açılmış; Türk pop müziği çok geniş 
bir dinleyici kitlesi bulmuştur. 

- Dinleyiciye bir telefon veya faksla istediği parçayı dinleme olanağı getirilmiştir. 
 
Tecimsel radyo ve televizyonların doğuşu ve gelişimi ile birlikte müzik endüstrisi en hızlı 
gelişen sektörlerden biri olmuştur. Özel sermayeli radyoların kuruluşu ile beraber 1990’lar 
boyunca tecimsel radyolar ile müzik arasındaki ilişkinin en önemli yönü müzik ürünlerinin 
"tüketimi" ve "işlevi" ile ilgili olmuştur. Doksanlarda sayısı artan radyo sayısında yayınlanan 
müzik programları Türkiye’de pop müziğinin yeniden doğmasına neden olmuş ve Türk pop 
müziğinin ikinci baharını yaşamasına katkıda bulunmuştur.    
 
İki binli yıllarda radyo kanallarında müzik yayınlarına olan talepte artış gözlemlenmiş ve 
radyo kanalları yayınlarında müziğe daha fazla yer vermeye başlamıştır. Bu dönemde radyo 
dinleme alışkanlıkları araştırması yapan İpsos KMG araştırma şirketinin gerçekleştirdiği 
araştırma sonuçları radyo dinleyicisinin daha fazla müzik dinlemek istediğini ortaya 
çıkartmıştır. 
 

Tablo 3. Haber ve Müzik Ağırlıklı Yayın Yapan Radyo Kanallarının Yıllık Ortalama 
Erişimleri (Kaynak: İpsos KMG 2004-2012 araştırma verilerinden derleniştir). 

 

Yıl 
Haber- Tematik Yayını Yapan 
Radyoların Erişimi ( %) 

Müzik Yayını Yapan Radyoların 
Erişimi ( %) 

2004 7.74 88.83 

2005 8.08 88.44 

2006 8.17 89.63 

2007 9.76 90.39 

2008 12.47 89.22 

2009 9.93 89.13 

2010 9.55    90.01 

2011 12.65 90.08 

2012  11.78  86.83 
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Radyo dinleyicileri 2003 yılından itibaren müzik ağırlıklı yayın sunan radyo kanallarını daha 
fazla dinlemişlerdir. İki binli yıllarda müzik ağırlıklı yayın yapan radyo kanallarının erişim 
yüzdeleri % 88 ile 90 arasında değişirken haber ağırlıklı yayın yapan tematik radyo 
kanallarının erişim yüzdesi bu kanalların sekizde biri kadar olmuştur. 
 
Radyo dinleyicisinin müzik ağırlıklı yayın sunan radyo kanallarını tercih etme eğilimi radyo 
kanallarının iki binli yıllar boyunca daha fazla müzik yayını yapmaya yöneltmiş ve radyo 
kanalları yayınlarının % 90 ile % 95 ‘e varan bölümlerini müzik yayınına ayırmışlardır. 
 
RTÜK ‘ün 2007 ve 2009 yıllarında gerçekleştirdiği radyo dinleme alışkanlıkları araştırmasına 
göre radyo dinleyicilerinin radyo kanallarında dinlemeyi tercih ettiği müzik türleri ve oranları 
tablo 4.’te sunulmuştur. 
 

Tablo 4. Radyo dinleyicisinin radyo kanallarında dinlemeyi tercih ettiği müzik türleri 
(Kaynak: RTÜK Radyo eğilimleri dinleme araştırması 1-2 verilerinden derlenmiştir). 

 
Program Türü 2007 (%) 2009 (%) 
Türk Halk Müziği 48.9 51.1 

Türkçe Pop Müzik 40.8 40.6 

Türk Sanat Müziği 40.1 40.1 

Arabesk 35.2 34.8 
 
2.3. Radyonun Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi 
 
En genel ifade ile “Bir mala ya da hizmete ilişkin bir iletiyi (mesajı) sözlü ya da görüntülü 
olarak pazar birimlerine sunmak için yapılan eylemlere reklâm yapmak denir.” Bu noktadan 
hareketle reklâm, büyük kitlelere ulaşmayı sağlayacak basit mesajları iletmenin ve bu yolla 
markaya statü kazandırmanın, belli bir maliyete karşın faydası en fazla olan yoludur. (Avşar 
ve Elden, 2007:7) Reklâm, öncelikle modern endüstriyel dünya ve bu dünya içinde yer alan 
gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelere ait bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Reklâma 
duyulan gereksinim; nüfus patlaması, büyük alışveriş merkezleriyle şehirlerin giderek 
büyümesi, fabrikalarda yapılan kitlesel üretim, ürünleri gerekli yerlere ulaştırmak amacıyla 
yeni dağıtım kanallarının kullanılması, popüler gazetelerin yaygınlaşması vb. gelişmelerin 
sonucu ile doğmuştur. 
 
Radyo çok uzun yıllar boyunca kitle iletişiminde önemli bir araç olmuştur. Özellikle 
televizyonun etkisini arttırmaya başlaması ve yaygınlaşması radyoların etki alanını daraltsa 
da; günümüzde de halen radyo mecrasının ciddi bir dinleyici kitlesi bulunmaktadır.  
 
Radyonun tüketici alışkanlıklarına etkisi ise özellikle radyo reklamları aracılığı ile ortaya 
çıkmaktadır. Radyo geniş bir dinleyici kitlesine aynı anda hitap edebilme imkânına sahip, bir 
haberleşme aracıdır ve günümüzde dünyanın her yeri çeşitli radyo istasyonlarının yayın 
alanlarının içerisindedir, dolayısıyla her bölgede bir değil, bir kaç radyo yayınını dinleme 
imkânı vardır. Bunun yanı sıra radyo alıcılarının hareket kabiliyeti, alıcı sayısının fazlalığı, 
alıcı fiyatlarının nispeten ucuzluğu, okuma-yazma bilmeyenlerin de radyo dinleyebilmesi gibi 
hususlar eklendiğinde radyo güçlü ve etkili bir kitle haberleşme aracı olmaktadır. 
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Radyo ilk çıktığı dönemlerde dinleyiciler ve reklamcılar için birinci
kitle iletişim araçlarının sayısının arttı
ulaşmada ideal bir bireysel araç haline gelmi
araç olarak gören reklamcılar ve di
gören reklamcılar tarafından kullanılmaktadır. 
 
Radyolar dinleyiciler ile birebir ili
Diğer iletişim araçlarında yayınlanan reklamların tüketicilere ul
süresinde olurken radyo reklamlarında günün her saati dinleyiciler radyo reklamlarına maruz 
kalabilmektedir. Böylece radyo reklamları tüketicilere
ulaşabilmektedir. Bu mecrada yayınlanan reklamların i
dinleyicilerin konsantrasyonlarını da
diğerleri, 2012: 38-39).  
 
Geçmişte radyo mecrasının tüketim alı
yapılmıştır. Aktaş ve Altunba
alışkanlıkları ve tüketim davranı
kapsamında elde edilen bulgular neticesinde “radyoda duydu
ifadesini kullanan çocukların oranı % 35,8 seviyesindedir. 
 
Gülmez, Karaca ve Doğan (2012)’ın ara
dinleme alışkanlıkları tespit edilmeye çalı
reklamları dinler misiniz?” sorusuna
değiştiririm” ifadesine katılan ö
ürün reklamı için sadece müzi
reklamlar olduğunu söyleyen ö
öğrencilerin % 55,7’si radyoda çıkan reklamları hatırlamıyor iken, % 44,3’ü radyodaki 
reklamları hatırlamaktadırlar. 
 
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’nun Ocak 2007’de yayınladı
eğilimleri araştırması sonuçlarına göre “radyo reklamları ürün tercihi yaparken etkili oluyor” 
ifadesine katılanların oranı % 51 civarındadır (RTÜK, 2007). Aynı ara
“radyo reklamları ile ilgili olarak radyo reklamları ürün
ifadesine katılım durumu ile ilgili grafik a
 

Grafik 1. Radyo Reklamları 
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ı dönemlerde dinleyiciler ve reklamcılar için birincil kitle ileti
im araçlarının sayısının arttığı günümüzde artık uzmanlaşmı

bireysel araç haline gelmiştir. Reklam aracı olarak radyo, radyoyu birincil 
araç olarak gören reklamcılar ve diğer reklam araçları yanında destekleyici bir araç olarak 
gören reklamcılar tarafından kullanılmaktadır.  

Radyolar dinleyiciler ile birebir ilişki kurulması açısından önemli kitle ileti
im araçlarında yayınlanan reklamların tüketicilere ulaşması, o mecraların takibi 

süresinde olurken radyo reklamlarında günün her saati dinleyiciler radyo reklamlarına maruz 
ce radyo reklamları tüketicilere evde, işte, okulda, araçta 

abilmektedir. Bu mecrada yayınlanan reklamların işitsel olması dezavantaj olsa da, 
konsantrasyonlarını dağıtacak her hangi bir şey bulunmamaktad

te radyo mecrasının tüketim alışkanlıklarına olan etkisi üzerine pek çok ara
Altunbaş (2011:122)’ın yaptıkları araştırma çocukların tüketim 

kanlıkları ve tüketim davranışı ile ilgili değişkenleri incelemeyi amaçlamı
kapsamında elde edilen bulgular neticesinde “radyoda duyduğum ürünü almak isterim” 

i kullanan çocukların oranı % 35,8 seviyesindedir.  

an (2012)’ın araştırmasına göre de üniversite öğ
kanlıkları tespit edilmeye çalışılmış ve öğrencilerin % 74,7’si 

sorusuna “hayır” cevabını vermiştir. “Reklam ku
ifadesine katılan öğrenciler ise % 53 oranındadır. Radyoda çıkan herhangi bir 

ürün reklamı için sadece müziğinden veya içinde geçen konuşmadan dolayı takip etti
unu söyleyen öğrenci oranı ise yaklaşık % 45’tir. Ara

encilerin % 55,7’si radyoda çıkan reklamları hatırlamıyor iken, % 44,3’ü radyodaki 
 

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’nun Ocak 2007’de yayınladığ
tırması sonuçlarına göre “radyo reklamları ürün tercihi yaparken etkili oluyor” 

ifadesine katılanların oranı % 51 civarındadır (RTÜK, 2007). Aynı araştırma sonuçlarına göre 
“radyo reklamları ile ilgili olarak radyo reklamları ürün tercihi yaparken etkili oluyor” 
ifadesine katılım durumu ile ilgili grafik aşağıda gösterilmiştir (RTÜK, 2007:43

Grafik 1. Radyo Reklamları İle İlgili Olarak, “Radyo Reklamları Ürün Tercihi 
Yaparken Etkili Oluyor” İfadesine Ne Ölçüde Katılıyorsunuz? (Kaynak: RTÜK,2008).
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Araştırmaya katılanların % 50,
belirtmişlerdir. Bu sayı her iki radyo dinleyicisinden birisinin satın alma sırasında ürün tercihi 
yaparken radyoda yayınlanan reklamlardan 
 
RTÜK Aralık 2009’da radyo dinleme e
aşağıdaki grafikte de görülebilece
davranırsınız?” sorusu sorulmu
dinlediğini belirtmiştir.  
 

Grafik 2. Radyo Dinleyicisinin reklam yayınlarına olan tepkisi ( RTÜK,2009)

 
2007 araştırması ile karşılaştırıldı
grup % 3,6 oranında artış göstermi
oranında ise % 1,4 düşüş tespit edilmi
her iki dinleyiciden birinin radyoda yayınlanan reklamları kısmen ya da tamamen dinledi
ortaya çıkartmıştır.  
 
Radyo dinleyicisi diğer mecraları taki
oranında reklam yayınlarını takip
reklamları referans almışlardır.
 
3. Araştırma Tasarımı 

Radyo mecrasının üniversite ö
ürünlerini satın almadaki etkisinin tespitine yönelik hazırlanan
tasarlanmıştır. 
 
3.1 Araştırmanın Amacı ve Yöntemi

Bu araştırmanın amacı radyo mecrasının gençlerin müzik tüketim ve satın alma alı
üzerine etkisini ortaya çıkartmaktır. Bu ba
dinleyicisinin müzik ve müzik içeren programlara kar
üzerindeki etki incelenmiştir. Çalı
araştırma sorularına yanıt aranmı
 

1. Tüketiciler radyo mecrasını daha çok m
2. Radyo dinleyicisinin radyo mecrasının müzik yayınlarına
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% 50,8 ‘si radyo reklamlarının ürün tercihi yaparken e
lerdir. Bu sayı her iki radyo dinleyicisinden birisinin satın alma sırasında ürün tercihi 

yaparken radyoda yayınlanan reklamlardan etkilendiğini göstermektedir. 

RTÜK Aralık 2009’da radyo dinleme eğilimleri araştırmasını yenilemi
ıdaki grafikte de görülebileceği gibi katılımcılara “radyoda reklam

sorusu sorulmuş ve katılımcıların sadece üçte biri reklamların tamamını 

Grafik 2. Radyo Dinleyicisinin reklam yayınlarına olan tepkisi ( RTÜK,2009)

ştırıldığında reklamlar başladığında reklamların tamamını dinleyen 
ş göstermiştir. Reklamları duyduğunda “radyoyu kapatan” grubun 
 tespit edilmiştir. (RTÜK, 2009:131). Bu araştırma

radyoda yayınlanan reklamları kısmen ya da tamamen dinledi

er mecraları takip eden tüketicilere göre daha sâdık davranmı
oranında reklam yayınlarını takip ederek tüketim alışkanlıklarında radyoda yayınlanan 

lardır. 

ecrasının üniversite öğrencilerinin müzik dinleme alışkanlıklarına ve müzik 
ürünlerini satın almadaki etkisinin tespitine yönelik hazırlanan araştırma a

tırmanın Amacı ve Yöntemi 

tırmanın amacı radyo mecrasının gençlerin müzik tüketim ve satın alma alı
üzerine etkisini ortaya çıkartmaktır. Bu bağlamda, radyoda müzik kullanımının, radyo 

nleyicisinin müzik ve müzik içeren programlara karşı tutumları ile satın alma niyeti 
ştir. Çalışma kapsamında bu ana amaç doğrultusunda 

tırma sorularına yanıt aranmıştır: 
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lerdir. Bu sayı her iki radyo dinleyicisinden birisinin satın alma sırasında ürün tercihi 

tırmasını yenilemiştir. Buna göre 
radyoda reklam çıktığında nasıl 

ece üçte biri reklamların tamamını 

Grafik 2. Radyo Dinleyicisinin reklam yayınlarına olan tepkisi ( RTÜK,2009) 
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4. Radyo dinleyicisi radyo aracılığı ile dinlediği bir müzik şarkısının ait olduğu ürünü 
satın almaya yöneliyor mu? 

5. Tüketicilerin müzik ürünlerini satın almada radyo mecrasından etkilenmesinde 
cinsiyete ve yaşa göre bir farklılık var mı? 

 
Bu araştırmada betimsel araştırma modeli uygulanmıştır.  Betimsel araştırma modeli olayların 
insan grupların bazı özelliklerinin tek tek ne olduğunu veya iki ve daha çok özelliğinin 
ilişkisel düzeyde nasıl olduğunu açıklamaya çalışır (Arseven,1994:32). Betimsel modelde, bir 
konudaki hali hazırdaki durum araştırılır. Yürütülen bir araştırmanın başında, araştırma evreni 
belirlenir (Bir,1999:14). Bu çalışmada betimsel araştırma modeli ile bir müzik tüketim 
mecrası olarak radyonun üniversite öğrencilerinin müzik tüketim alışkanlıklarına olan etkisi 
araştırmıştır. Bu amaçla farklı yaştaki ve cinsiyetteki üniversite öğrencilerine radyo dinleme 
alışkanlıklarına ilişkin ifadeler yöneltilmiş ve ilgili ifadelere katılım düzeylerini belirtmeleri 
istenmiştir. 
 
3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
 
Araştırmanın evrenini Türkiye’de bulunan 168 üniversitenin öğrencileri oluşturmakla birlikte 
araştırmanın örneklemini İstanbul’da yaşayan 447 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. 
Araştırma için ikisi demografik beşli Likert ölçeğine göre hazırlanmış katılma düzeylerini 
belirtir ifadeler olmak üzere toplam on soruluk bir anket oluşturulmuştur. 
 
3.3. Verilerin Analizi 
 
Araştırma amacıyla toplanan verilen SPSS for Windows 20.0 paket yazılımı ile analiz edilmiş 
ve öncelikle güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. Sonrasında araştırmaya uygun olarak 
frekans, çapraz tablo, t testi ve tek yönlü varyans analizleri uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına 
aşağıdaki gibi olmuştur: 
 
3.3.1. Demografik Özellikler: Araştırmaya katılanların yüzde 51,7’si erkek, yüzde 48,3’ü ise 
kadındır. 
 

       Tablo 5.  Araştırmaya Katılanların Cinsiyete Göre Dağılımı 
 Cinsiyet Frekans Yüzde 
Erkek 231 51,67 

Kadın 216 48,33 

Toplam 447 100,0 
 

Araştırmaya katılanların yüzde 37,6’sı 22 yaş ve altında, yüzde 40,3’ü 23-24 yaş aralığında, 
yüzde 22,1’i ise 25 yaş ve üzerindedir.  
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Tablo 6. Araştırmaya Katılanların Yaşa Göre Dağılımı 

 Yaş Frekans Yüzde 
<= 22 168 37,58 
23 – 24 180 40,27 
25+ 99 22,15 
Toplam 447 100,0 

 

3.3.2. Güvenilirlik Analizi 
 
Güvenilirlik değeri, tekrar tekrar yapılan ölçümlerde aynı sonuca ulaşılma derecesinin bir 
göstergesidir. Bu nedenle anket soruları, güvenilirlik analizine tabi tutulmaktadır. Güvenilirlik 
analizinde Cronbach’s Alfa katsayısından yararlanılmaktadır. İlgili katsayı 0 ile 1 arasında bir 
değer alır ve 1’e yaklaştıkça anketin güvenilirliği artar. Katsayının 0,70’in üzerinde olduğu 
durumlarda anketin güvenilir bir anket olduğu yorumu yapılmaktadır. Yapılan güvenilirlik 
analizi sonucunda Cronbach’s Alfa katsayısı 0,831 olarak bulunmuştur.  
 

Tablo 7. Cronbach's Alfa Katsayısı 
 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,831 10 

 
                                                Tablo 8. Güvenilirlik Analizi 
 

  
Cronbach's 

Alpha  
Radyoda daha çok müzik dinlemeyi seviyorum. ,868 

Bir albüm ya da şarkıyı satın almamda radyodan o şarkıyı dinlememin 
rolü büyüktür. 

,865 

Radyodan müzik dinlediğim zaman sanatçılar / solist ve gruplar hakkında 
daha fazla bilgi edinme şansım oluyor. 

,861 

Radyo benim için vazgeçilmez bir müzik dinleme aracıdır. ,853 

Müziği televizyondan çok radyodan dinlemeyi tercih ediyorum. ,859 

Yeni çıkan şarkıları, albümleri genellikle ilk olarak radyodan dinlerim. ,858 

Beğendiğim, sevdiğim sanatçıların yeni albümlerini tanıtmak için konuk 
oldukları radyo programlarını dinlerim. 

,867 

Müzik dinlemek istediğim zaman ilk seçimim her zaman radyodur. ,849 

Radyo kanalları müzik dünyasına yeni giren solist ve grupların kendilerini 
tanıtması için avantajlı bir mecradır. 

,868 

Radyo beni dinlediğim şarkının içeriğine daha fazla odaklanmama ve o 
dinlediğim şarkıyı daha iyi algılamama yardımcı olmaktadır.  

,857 

                                                        

 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

3.3.3. Çapraz Tablolar  
 
Araştırmaya katılanlara yöneltilen ifadelere katılım düzeylerini cinsiyete göre gruplandırmak 
amacıyla çapraz tablo analizinden yararlanılmıştır. Uygulamaya ilişkin sonuçların 
yorumlanmasında olumlu ifadeler (Sık, Çok sık ve Her zaman) ve olumsuz ifadeler (Hiçbir 
zaman, Çok seyrek ve seyrek) bir arada düşünülmüştür. Uygulamaya ilişkin sonuçlar 
aşağıdadır. 
 
3.3.4 Cinsiyete Göre  
 
İlk ifade olan “Radyoda daha çok müzik dinlemeyi seviyorum” ifadesine erkekler, 
kadınlardan daha olumlu yaklaşmıştır. İkinci ifade olan “Bir albüm ya da şarkıyı satın 
almamda radyodan o şarkıyı dinlememin rolü büyüktür” ifadesine erkekleri kadınlardan daha 
olumlu yaklaşmıştır. 
Altıncı ifade olan “Radyodan müzik dinlediğim zaman sanatçılar / solist ve gruplar hakkında 
daha fazla bilgi edinme şansım oluyor” ifadesine kadınlar erkeklerden daha olumlu 
yaklaşmıştır. 

 
Tablo 9. Cinsiyete Göre Çapraz Tablolar 

  

HİÇBİR 
ZAMAN 

ÇOK 
SEYREK 

SEYREK SIK ÇOK 
SIK 

HER 
ZAMAN 

Radyoda daha çok müzik 
dinlemeyi seviyorum. 

ERKEK 0 12 63 60 57 39 

KADIN 0 3 66 36 63 96 

TOPLAM 0 15 129 96 120 87 
Bir albüm ya da şarkıyı 
satın almamda radyodan o 
şarkıyı dinlememin rolü 
büyüktür. 

ERKEK 12 33 54 60 30 42 

KADIN 6 24 75 36 45 30 

TOPLAM 18 57 129 96 75 72 

Radyodan müzik 
dinlediğim zaman 
sanatçılar / solist ve 
gruplar hakkında daha 
fazla bilgi edinme şansım 
oluyor. 

ERKEK 3 30 66 66 51 15 

KADIN 9 28 60 57 51 21 

TOPLAM 

12 48 126 123 102 36 

 
 
3.3.5. Yaşa Göre; 
 
İlk ifade olan “Radyoda daha çok müzik dinlemeyi seviyorum” ifadesine 23-24 yaş grubu, 22 
yaş altı ve 25 yaş üstü gruptan daha olumlu yaklaşmıştır. İkinci ifade olan “Bir albüm ya da 
şarkıyı satın almamda radyodan o şarkıyı dinlememin rolü büyüktür” ifadesine 22 yaş altı ve 
23-24 yaş grubu, 25 yaş üstü gruptan daha olumlu yaklaşmıştır. Altıncı ifade olan “Radyodan 
müzik dinlediğim zaman sanatçılar / solist ve gruplar hakkında daha fazla bilgi edinme şansım 
oluyor” ifadesine 22 yaş altı grubu, 23-24 yaş grubu ve 25 yaş üstü grubundan daha olumlu 
yaklaşmıştır.  
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Tablo 10. Yaşa Göre Çapraz Tablolar 

  

HİÇBİR 
ZAMAN 

ÇOK 
SEYREK 

SEYREK SIK 
ÇOK 
SIK 

HER 
ZAMAN 

Radyoda daha çok 
müzik dinlemeyi 
seviyorum. 

<= 22 0 9 45 33 36 45 

23 - 24 0 3 51 45 54 27 

25+ 0 3 33 18 30 15 

Bir albüm ya da 
şarkıyı satın almamda 
radyodan o şarkıyı 
dinlememin rolü 
büyüktür. 

<= 22 9 18 45 24 39 33 

23 - 24 3 24 54 54 12 33 

25+ 

6 15 30 18 24 6 

Radyodan müzik 
dinlediğim zaman 
sanatçılar / solist ve 
gruplar hakkında daha 
fazla bilgi edinme 
şansım oluyor. 

<= 22 6 15 33 57 33 24 

23 - 24 0 18 60 45 54 3 

25+ 

6 15 33 21 15 9 

                                 

3.3.6. Cinsiyete Göre; 
 
Uygulamaya ilişkin sonuçların yorumlanmasında “Hiç Katılmıyorum” ifadesi en olumsuz 
durumu, “Çok az katılıyorum” ve “az katılıyorum” ifadeleri az olumsuz durumu, “oldukça 
katılıyorum”, “çok katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” ifadeleri ise en olumlu durumu 
ifade edip bir arada düşünülmüştür.  
 

• “Radyo benim için vazgeçilmez bir müzik dinleme aracıdır” ifadesine erkekler ve 
kadınların hemen hemen eşit düzeyde olumlu katılım gösterdikleri; 

• “Müziği televizyondan çok radyodan dinlemeyi tercih ediyorum” ifadesine 
kadınların erkeklere göre daha olumlu yaklaştıkları; 

• “Yeni çıkan şarkıları, albümleri genellikle ilk olarak radyodan dinlerim” ifadesine 
erkeklerin kadınlardan daha olumlu yaklaştıkları; 

• “Beğendiğim, sevdiğim sanatçıların yeni albümlerini tanıtmak için konuk oldukları 
radyo programlarını dinlerim” ifadesine erkeklerin kadınlardan daha olumlu 
yaklaştıkları ve kadınların bu ifadeye katılımlarının genel olarak az olumlu olduğu;  

• “Müzik dinlemek istediğim zaman ilk seçimim her zaman radyodur” ifadesine 
erkekler ve kadınların hemen hemen eşit düzeyde olumlu katılım gösterdikleri; 

• “Radyo kanalları müzik dünyasına yeni giren solist ve grupların kendilerini tanıtması 
için avantajlı bir mecradır” ifadesine kadınların erkeklerden daha olumlu 
yaklaştıkları; 

• “Radyo beni dinlediğim şarkının içeriğine daha fazla odaklanmama ve o dinlediğim 
şarkıyı daha iyi algılamama yardımcı olmaktadır” ifadesine erkeklerin kadınlardan 
daha olumlu yaklaştığı görülmüştür.  
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Tablo 11. Cinsiyete Göre Çapraz Tablolar (2) 
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Ç
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M
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Ç
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Ç
O

K
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IY

O
R

U
M

 

K
E

S
İN

L
İK

L
E

 
K

A
T

IL
IY

O
R

U
M

 

Radyo benim için vazgeçilmez bir müzik dinleme 
aracıdır. 

ERKEK 15 24 60 60   36 36 
KADIN 3 12 72 54 36 36 

Müziği televizyondan çok radyodan dinlemeyi 
tercih ediyorum. 

ERKEK 12 18 75 45 39 42 
KADIN 0 18 45 51 48 54 

Yeni çıkan şarkıları, albümleri genellikle ilk olarak 
radyodan dinlerim. 

ERKEK 21 12 54 63 51 30 
KADIN 9 24 60 54 24 45 

Beğendiğim, sevdiğim sanatçıların yeni 
albümlerini tanıtmak için konuk oldukları radyo 
programlarını dinlerim. 

ERKEK 27 33 60 60 21 30 

KADIN 
24 42 78 39 21 12 

Müzik dinlemek istediğim zaman ilk seçimim her 
zaman radyodur 

ERKEK 18 36 75 51 33 18 
KADIN 15 36 57 57 24 27 

Radyo kanalları müzik dünyasına yeni giren solist 
ve grupların kendilerini tanıtması için avantajlı bir 
mecradır. 

ERKEK  0 9 30 78 48 66 

KADIN 
 0 3 30 66 57 60 

Radyo beni dinlediğim şarkının içeriğine daha 
fazla odaklanmama ve o dinlediğim şarkıyı daha 
iyi algılamama yardımcı olmaktadır.  

ERKEK 6 21 45 87 30 42 

KADIN 
9 12 63 57 45 30 

 

3.3.7. Yaşa Göre; 
 
Uygulamaya ilişkin sonuçların yorumlanmasında “Hiç Katılmıyorum” ifadesi en olumsuz 
durumu, “Çok az katılıyorum” ve “az katılıyorum” ifadeleri az olumsuz durumu, “oldukça 
katılıyorum”, “çok katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” ifadeleri ise en olumlu durumu 
ifade edip bir arada düşünülmüştür.  
 

• Radyo benim için vazgeçilmez bir müzik dinleme aracıdır” ifadesine 23-24 yaş 
grubunun diğer yaş gruplarına göre daha olumlu yaklaştığı; 

• “Müziği televizyondan çok radyodan dinlemeyi tercih ediyorum” ifadesine 22 aş altı 
grubun diğer yaş gruplarına göre daha olumlu yaklaştığı; 

• “Yeni çıkan şarkıları, albümleri genellikle ilk olarak radyodan dinlerim” ifadesine 22 
yaş altı grubun diğer yaş gruplarına göre daha olumlu yaklaştığı; 

• “Beğendiğim, sevdiğim sanatçıların yeni albümlerini tanıtmak için konuk oldukları 
radyo programlarını dinlerim” ifadesine 23-24 yaş grubunun diğer gruplara göre 
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daha olumlu yaklaştığı ve 22 yaş altı grubun bu ifadeye katılımının genel olarak az 
olumlu olduğu; 

• Müzik dinlemek istediğim zaman ilk seçimim her zaman radyodur” ifadesine 22 yaş 
altı grubun diğer yaş gruplarına göre daha olumlu olarak yaklaştığı;  

• Radyo kanalları müzik dünyasına yeni giren solist ve grupların kendilerini tanıtması 
için avantajlı bir mecradır” ifadesine 23-24 yaş grubunun diğer yaş gruplarına göre 
daha olumlu yaklaştıkları; 

• Radyo beni dinlediğim şarkının içeriğine daha fazla odaklanmama ve o dinlediğim 
şarkıyı daha iyi algılamama yardımcı olmaktadır” ifadesine 22 yaş altı ve 23-24 yaş 
grubunun 25 yaş üstü grubuna göre daha olumlu yaklaştıkları görülmüştür. 

 
Tablo 12. Yaşa Göre Çapraz Tablolar - 2 

    H
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Ç
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K
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T
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R
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Radyo benim için vazgeçilmez 
bir müzik dinleme aracıdır. 

<= 22 3 12 54 45 24 30 
23 - 24 9 18 45 48 30 30 

25+ 6 6 33 21 18 15 
Müziği televizyondan çok 
radyodan dinlemeyi tercih 
ediyorum. 

<= 22 0 15 49 36 33 45 
23 - 24 6 12 60 39 27 36 

25+ 6 9 21 21 27 15 
Yeni çıkan şarkıları, albümleri 
genellikle ilk olarak radyodan 
dinlerim. 

<= 22 12 12 39 39 30 36 
23 - 24 12 15 51 48 24 30 

25+ 6 9 24 30 21 9 
Beğendiğim, sevdiğim 
sanatçıların yeni albümlerini 
tanıtmak için konuk oldukları 
radyo programlarını dinlerim. 

<= 22 15 33 60 30 15 15 
23 - 24 24 27 48 42 18 21 

25+ 
        12 15 30 27 9 6 

Müzik dinlemek istediğim 
zaman ilk seçimim her zaman 
radyodur. 

<= 22 15 21 39 54 24 15 
23 - 24 12 33 54 36 21 24 

25+ 6 18 39 18 12 6 
Radyo kanalları müzik 
dünyasına yeni giren solist ve 
grupların kendilerini tanıtması 
için avantajlı bir mecradır. 

<= 22 0 3 27 108 48 54 
23 - 24 0 6 24 78 30 42 

25+ 
0 3 9 30 27 30 

Radyo beni dinlediğim şarkının 
içeriğine daha fazla 
odaklanmama ve o dinlediğim 
şarkıyı daha iyi algılamama 
yardımcı olmaktadır.  

<= 22 6 6 39 45 36 36 
23 - 24 9 21 39 66 30 21 

25+ 

6 6 30 33 9 15 
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3.4. TESTLER 
 
3.4.1. Cinsiyete Göre t Testi Sonuçları 
 
Araştırma formunda yer alan ifadelerin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğinin 
anlaşılabilmesi için gerçekleştirilen t testi sonuçlarına göre, yalnızca “Müziği televizyondan 
çok radyodan dinlemeyi tercih ediyorum” ifadesi cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Buna 
göre kadınlar, erkeklere göre daha çok radyodan müzik dinlemeyi tercih etmedir. 
(p=0,045<0,05, Kadın Ortalaması = 4,35 > Erkek Ortalaması = 3,90) 
 

Tablo 13. Müziği Televizyondan Çok Radyodan Dinleme t Testi Sonuçları 

  

Levene's 
Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

Müziği 
televizyondan çok 
radyodan dinlemeyi 
tercih ediyorum. 

Varyanslar 
eşit 

,279 ,598 -2,025 147 ,045 -,451 ,223 

Varyanslar 
eşit değil 

    -2,031 146,890 ,044 -,451 ,222 

 

Tablo 14. Müziği Televizyondan Çok Radyodan Dinleme t Testi Sonuçları – Açıklayıcı 
İstatistikler 
 

CİNSİYET N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Müziği televizyondan çok radyodan 
dinlemeyi tercih ediyorum. 

ERKEK 231 3,90 1,420 ,162 
KADIN 216 4,35 1,291 ,152 

 

Diğer tüm ifadelere katılım cinsiyete göre farklılık göstermemektedir.  

Tablo 15. Cinsiyete Göre T testi Sonuçları 

  

Levene 
Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

Radyoda daha çok 
müzik dinlemeyi 
seviyorum. 

Varyansl
ar eşit 

,450 ,504 -1,010 147 ,314 -,195 ,193 

Varyansl
ar eşit 
değil 

    -1,009 146,17
0 

,314 -,195 ,193 

Bir albüm ya da 
şarkıyı satın 

Varyansl
ar eşit 

,168 ,682 -,066 147 ,948 -,015 ,230 
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almamda radyodan o 
şarkıyı dinlememin 
rolü büyüktür. 

Varyansl
ar eşit 
değil 

    -,066 146,96
9 

,947 -,015 ,229 

Radyodan müzik 
dinlediğim zaman 
sanatçılar / solist ve 
gruplar hakkında 
daha fazla bilgi 
edinme şansım 
oluyor. 

Varyansl
ar eşit 

,267 ,606 -,475 147 ,636 -,095 ,200 

Varyansl
ar eşit 
değil 

    -,473 143,73
4 

,637 -,095 ,200 

Radyo benim için 
vazgeçilmez bir 
müzik dinleme 
aracıdır. 

Varyansl
ar eşit 

1,070 ,303 -1,070 147 ,286 -,236 ,221 

Varyansl
ar eşit 
değil 

    -1,075 146,57
6 

,284 -,236 ,220 

Yeni çıkan şarkıları, 
albümleri genellikle 
ilk olarak radyodan 
dinlerim. 

Varyansl
ar eşit 

,099 ,754 -,140 147 ,889 -,033 ,234 

Varyansl
ar eşit 
değil 

    -,140 146,05
9 

,889 -,033 ,234 

Beğendiğim, 
sevdiğim sanatçıların 
yeni albümlerini 
tanıtmak için konuk 
oldukları radyo 
programlarını 
dinlerim. 

Varyansl
ar eşit 

2,692 ,103 1,429 147 ,155 ,330 ,231 

Varyansl
ar eşit 
değil 

    1,435 146,44
0 

,153 ,330 ,230 

Müzik dinlemek 
istediğim zaman ilk 
seçimim her zaman 
radyodur. 

Varyansl
ar eşit 

,262 ,609 -,563 147 ,575 -,127 ,226 

Varyansl
ar eşit 
değil 

    -,562 144,94
3 

,575 -,127 ,226 

Radyo kanalları 
müzik dünyasına 
yeni giren solist ve 
grupların kendilerini 
tanıtması için 
avantajlı bir 
mecradır. 

Varyansl
ar eşit 

,483 ,488 -,445 147 ,657 -,081 ,183 

Varyansl
ar eşit 
değil 

    -,446 147,00
0 

,657 -,081 ,183 

Radyo beni 
dinlediğim şarkının 
içeriğine daha fazla 
odaklanmama ve o 
dinlediğim şarkıyı 
daha iyi algılamama 
yardımcı olmaktadır.  

Varyansl
ar eşit 

,202 ,654 ,380 147 ,704 ,081 ,212 

Varyansl
ar eşit 
değil 

    ,380 146,30
3 

,704 ,081 ,212 
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3.4.2.  Yaşa Göre ANOVA Testleri 
 
Araştırma formunda yer alan ifadelerin yaşa göre farklılık gösterip göstermediğinin 
anlaşılabilmesi için gerçekleştirilen ANOVA testi sonuçlarına göre, hiçbir ifadeye verilen 
yanıtların yaşa göre farklılık göstermediği görülmüştür. Tüm ifadelere ilişkin p değerleri (Sig 
Sütunu) 0,05’ten büyüktür.  
 

Tablo 16. Yaşa Göre ANOVA Testleri 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Radyoda daha çok müzik dinlemeyi 
seviyorum. 

Between Groups ,586 2 ,293 ,209 ,812 
Within Groups 204,823 146 1,403   
Total 205,409 148   

Bir albüm ya da şarkıyı satın almamda 
radyodan o şarkıyı dinlememin rolü 
büyüktür. 

Between Groups 3,437 2 1,719 ,877 ,418 
Within Groups 286,026 146 1,959   
Total 289,463 148   

Radyodan müzik dinlediğim zaman 
sanatçılar / solist ve gruplar hakkında 
daha fazla bilgi edinme şansım 
oluyor. 

Between Groups 4,896 2 2,448 1,671 ,192 
Within Groups 213,842 146 1,465   
Total 218,738 148   

Radyo benim için vazgeçilmez bir 
müzik dinleme aracıdır. 

Between Groups ,409 2 ,204 ,111 ,895 
Within Groups 268,625 146 1,840   
Total 269,034 148   

Müziği televizyondan çok radyodan 
dinlemeyi tercih ediyorum. 

Between Groups 3,863 2 1,931 1,025 ,361 
Within Groups 275,198 146 1,885   
Total 279,060 148   

Yeni çıkan şarkıları, albümleri 
genellikle ilk olarak radyodan 
dinlerim. 

Between Groups 1,580 2 ,790 ,388 ,679 
Within Groups 297,481 146 2,038   
Total 299,060 148   

Beğendiğim, sevdiğim sanatçıların 
yeni albümlerini tanıtmak için konuk 
oldukları radyo programlarını 
dinlerim. 

Between Groups ,513 2 ,256 ,127 ,881 
Within Groups 294,494 146 2,017   
Total 295,007 148   

Müzik dinlemek istediğim zaman ilk 
seçimim her zaman radyodur. 

Between Groups 1,568 2 ,784 ,412 ,663 
Within Groups 277,667 146 1,902   
Total 279,235 148   

Radyo kanalları müzik dünyasına yeni 
giren solist ve grupların kendilerini 
tanıtması için avantajlı bir mecradır. 

Between Groups 3,162 2 1,581 1,280 ,281 
Within Groups 180,261 146 1,235   
Total 183,423 148   

Radyo beni dinlediğim şarkının 
içeriğine daha fazla odaklanmama ve 
o dinlediğim şarkıyı daha iyi 
algılamama yardımcı olmaktadır.  

Between Groups 5,103 2 2,551 1,546 ,217 
Within Groups 240,897 146 1,650   
Total 246,000 148   
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Çoğunluğu 24 yaş altının oluşturduğu ve hemen hemen eşit sayıda erkek ve kadın 
katılımcılara uygulanan ve istatistiki olarak güvenilir sonuçlar veren anket sonuçlarına göre; 
erkeklerin kadınlardan ve 23-24 yaş grubunun diğer yaş gruplarından daha çok radyoda müzik 
dinlemeyi sevdiği görülmüştür. Yine; erkekler radyoda dinledikleri müzikleri satın alım 
konusunda kadınlardan ve 25 yaş altı grubu 25 yaş üstü grubundan daha olumlu yaklaşımda 
bulunmuştur. Kadınların ise radyodan müzik dinlediklerinde sanatçılar hakkında erkeklerden 
ve 22 yaş altı grubu diğer yaş gruplarından daha fazla bilgi edinme şansı olduğunu 
belirtmiştir.  
 
Anket sonuçlarına göre erkekler, kadınlara göre radyonun onlar için vazgeçilmez bir müzik 
dinleme aracı olduğunu ve yeni çıkan şarkıları ilk kez radyodan dinlediklerini belirtmişlerdir. 
Bu durum erkeklerin araçlarının içinde trafikte daha fazla vakit geçirmesinden ve doğal olarak 
araç kullanırken yalnızca radyo dinleyebileceklerinden ileri geliyor olabilir. Her iki cinsiyette 
radyo mecrasının bir vazgeçilmez müzik aracı olarak algılanması radyonun günümüzde bir 
müzik kutusuna dönüşmesini destekler nitelikte bir sonuçtur.  
 
Ancak yapılan t testi sonuçlarına göre yalnızca müziği televizyondan ziyade radyodan 
dinleme konusunda kadınların erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı olmak üzere daha 
çok radyo dinledikleri görülmüştür. Üniversite öğrencilerinin müziği televizyon mecrasına 
oranla radyo mecrasından daha fazla dinlediği ortaya çıkan sonuçlardan bir diğeridir. 
 
Radyo dinleme alışkanlıkları araştırmaları da, yapılan bu çalışma da radyonun gençler 
tarafından daha fazla müzik dinleme aracı olarak görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Radyonun 
geçmişte sahip olduğu haber verme işlevi müzik haberciliğine dönüşmüş ve radyo mecrası 
özellikle müzik ürünlerinin tanıtımı için en etkin mecralardan bir tanesi olmuştur. Araştırma 
sonuçlarına göre özellikle 22 yaş altında olan üniversite gençlerinin radyo mecrasından daha 
fazla müzik beklediği ve müzik ürünlerini satın almada radyo mecrasını model olarak aldığı 
ortaya çıkmıştır. Bayanların müzik dinlemek için televizyondan çok radyo mecrasını tercih 
etmeleri tüketim konusunda daha aktif olan bu cinsiyete müzik ürünlerinin satılması için 
avantaj olabilmektedir. 
 
Güvenilirlik analizinden geçen önermeler de göstermiştir ki günümüzde radyo özellikle 
gençlerin gözünde vazgeçilmez bir müzik dinleme aracıdır. Gençler müzik dinlemek için ilk 
olarak radyo mecrasına başvurmakta ve yeni çıkan müzik ürünlerini bu mecra vasıtasıyla 
tanımaktadır. Bu özellikle pazara yeni giriş yapan solist ve grupların kendilerini tanıtmaları 
için bir fırsat olmaktadır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bir diğer konu da gençlerin müzik 
ürünlerine radyodan daha iyi odaklandığıdır. Radyo mecrası yapı itibariyle işitsel bir mecra 
olduğundan müzik gibi işitsel ürünlerin pazarlanmasında hedef kitleye doğrudan etki 
edebilmekte ve ürünü diğer mecralardan daha hızlı bir şekilde fark ettirebilmektedir. 
 
Gerek bu araştırmadan elde edilen sonuçlar gerekse radyo mecrasının dinleme 
alışkanlıklarının ölçümlenmesini yapan şirketlerin araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre 
müzik endüstrisinin gençlere ulaşmak için radyo mecrasını daha etkin kullanması 
gerekmektedir. Bu bağlamda müzik üretimi yapan şirketlerin radyo mecrasına yönelik farklı 
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reklam faaliyetleri gerçekleştirerek ürettikleri albüm ve sanatçıların şarkılarının önce radyo 
mecrası tarafından kabul görmesini hedeflemeleri gerekmektedir. 
 
Radyo mecrasının bir müzik aracına dönüşmesi ve daha yüksek oranda müzik içeriği 
yayınlaması müzik ürünlerinin bu mecra aracılığı ile pazarlanmasında bir avantaj olmaktadır. 
Radyo kanallarının içeriklerinin büyük bir bölümünü oluşturan müzik aynı zamanda bir 
pazarlama unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Radyo kanallarının içeriği aynı zamanda 
pazarlanabilen bir unsur olarak tüketiciye sunulmaktadır. Tüketici reklam kuşaklarının dışında 
kalan müzik içeriğini bir ürün olarak algılamakta ve müzik tüketim alışkanlarında bu algıdan 
etkilenmektedir. Bu nedenledir ki radyo kanalları gençlerin müzik tüketim alışkanlıklarının 
şekillenmesinde ciddi bir sorumluluk üstlenmektedir. Bu durum radyo kanallarının müzik 
içeriklerine daha fazla özen göstererek gençlerin müzik kültürünün olumlu yönde gelişmesine 
katkıda bulunacak bir yayıncılık politikası geliştirmesi gerekliliğini de göstermektedir.  
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DEĞERLERİN SOSYOLOJİK ÖĞRETİMİ: ORTAÖĞRETİM SOSYOLOJİ DERSİ 
ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLERİN ANALİZİ1 

 
Yrd. Doç. Dr. Beyhan ZABUN∗ 

ÖZ  

Bu çalışmada 2010 yılında yürürlüğe giren yeni ortaöğretim sosyoloji dersi öğretim 
programında yer alan değerlere ilişkin konu, konu alt başlıkları, kavramlar ve problemler salt 
değer oluşları açısından sosyolojik ve eğitim bilimsel açıdan değerlendirilmiştir. Ayrıca 
değerler alanının sosyolojik bir yaklaşımla nasıl ele alındığı ve bu doğrultuda nasıl 
öğretilmesi gerektiği incelenmiştir. Değerler, bir ana ünite başlığı olarak programda yer 
almamakla birlikte Toplumsal Kontrol konusunda Toplumsal Değerler müstakil bir konu alt 
başlığı olarak ele alınmıştır ve bu çerçevede toplumsal kontrolün araçları olan ahlak, din, 
gelenek, görenek, örf, adet vb. kavramlar detaylı olarak işlenmiştir. Bu araçlardan temel 
toplumsal kontrol kurumu olarak din bağımsız bir başlık olarak Kurumlar Sosyolojisi 
ünitesinde detaylı olarak işlenmiştir. Programda değerler alanına sosyolojik bir yaklaşım 
ortaya konurken programın genel ve özel amaçları bağlamında duyuşsal amaçları 
çerçevesinde her toplumsal olgu, kurum ve soruna değer eksenli bir yaklaşım da ortaya 
konmuştur. Örneğin Aile Kurumu sosyolojik olarak ortaya konurken aileye atfedilen değer 
duyuşsal amaçlar kapsamında somut olarak ortaya konmaktadır. Başka bir örnek olarak, 
sosyolojik bir sorun olan Toplumsal Bütünleşme sosyolojik unsurları, alt yapısı ile ele 
alınırken aynı zamanda ve daha belirgin bir vurgu ile değerlere dayalı bir yaklaşımla 
işlenmektedir. 

 Programının genelinde, ele alınan konunun özelliğine de bağlı olarak geleneksel, 
Türk toplumunun milli, manevi değerlerinin yanı sıra tarihsel, toplumsal değişim şartlarına 
paralel küresel, evrensel değerlere ve bunlar üzerindeki tartışmalara da yer verilmiştir. Sonuç 
olarak programın geneline hâkim olan bir yaklaşımla, programda yer alan müstakil bir başlık 
olan Toplumsal Değerler konusunun yanı sıra her konuya ilişkin Türk Milli Eğitiminin genel 
amaçlarına ve sosyoloji dersinin genel ve özel amaçlarına paralel ulaşılmak istenen duyuşsal 
hedeflere yönelik değer içerikleri her ünite, konu, kavram ve sorunda somut olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Değerler, Sosyoloji Öğretimi, Değerler Eğitimi 

 

                                                           
1 Bu çalışma International Conference on Education and New Trends 2013’de bildiri olarak sunulmuştur. 
∗ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Felsefe Grubu Eğitimi ABD Öğretim Üyesi, bzabun@gazi.edu.tr 
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    SOCIOLOGICAL TEACHING OF VALUES: THE ANALYSIS OF VALUES IN 
THE CURRICULUM OF SOCIOLOGY COURSE   

Abstract 

In the current study, the issues, subheadings, concepts and problems regarding the 
values that were given in the new curriculum of secondary education sociology course 
teaching adopted in 2010 were investigated in terms of being absolute values from the 
perspective of sociology and science of education. In addition, how the field of values was 
taken with a sociological approach and how it should be taught in this line was examined. 
Even though values were not given in the program under a heading, they were taught in an 
independent heading of Social Values in the unit of Social Control and such concepts as 
morality, religious, customs and traditions etc. that are the tools of social control were given 
in detail. Being the basic social control institution in these tools, religion was taught in detail 
in a separate heading in the unit of Institutional Sociology. While a sociological approach was 
given in the program in terms of values, each sociological phenomenon was given in an 
approach in value terms depending on affective objectives in the general and special sense of 
the content of the program. As an example, the institution of family was given sociologically, 
the value attributed to family were given in a concrete way within the content of affective 
objectives. In another example, while Social Integrity that is considered to be a sociological 
problem was given in its sociological factors and infrastructure, it was also taught in an 
approach depending values with strong emphasis.  

Depending on the feature of the topic studied in the program in general sense, the 
global and universal values in parallel with historical and social changing conditions and 
discussions over them were given, as well as the traditions and national and spiritual values of 
Turkish society. As a conclusion, with a general approach, the value contents over the 
affective objectives that were aimed to reach in line with general objectives of Turkish 
National Education and general and special objectives of the course of sociology, as well as 
the issue of Social Values taken under an independent heading were given in the program in 
each unit, each issue, concept and problem in a concrete way.  

Keywords: Values, Teaching Sociology, Values Education  

Giriş 

Eğitim ve düşünce tarihi boyunca eğitimin ne olduğuna dair yapılan tanımlamalar ve 
eğitimin işlevinin ne olduğu ya da ne olması gerektiği üzerine devam eden tartışmalar amaç, 
yöntem, içerik bakımından farklılıklar göstermiştir. Ancak bütün bu farklılıklara rağmen 
tanımlama ve tartışmaların ortak özelliği olarak yetiştirilmek istenen ideal insan tipinin belirli 
değerleri kazanması ve bu doğrultuda davranışlar geliştirmesinin beklenmesidir. Felsefe tarihi 
boyunca insanın neliği üzerine yapılan tartışmalar, etik, estetik ve diğer değerler alanında 
tartışılan her olgu, sorun eğitim yoluyla bireylerin nasıl şekillendirilmesi gerektiğini ortaya 
koymuştur. Benzer şekilde ilahi dinler ya da beşeri öğretiler de kendi ideal insan/toplum 
yaklaşımları doğrultusunda bir insanda bulunması gereken özellikleri belirledikten sonra bu 
vasıfların insanlara ve topluma eğitim yoluyla nasıl kazandırılacağını ortaya koymuşlardır. 
Fizik antropolojik olarak diğer canlılardan herhangi bir farklılık göstermeyen insan, aklı, 
duyguları, akıl ve duyguları ile şekillenen eylemleri, toplumsal yönü, değişimi, doğayı ve 
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kendisini değiştiren tek varlık olması dolayısıyla önem arz etmektedir. İnsanlık tarihi boyunca 
insanı diğer varlıklardan ayıran bu yön, salt fizyolojik insanın, toplumsal insan olması 
sürecini yani insanlaşmasını daha açık bir ifade ile bütün eğitim süreçleri ile inşa edilmesini 
ayrıca önemli kılmaktadır.  

Enformel/Formel bütün eğitim ve öğretim süreçlerinin yukarıda tartışılan bağlamda 
en önemli özelliklerinden birisi de bütün bu süreçte bireylere belirli insani, ahlaki, sosyal, 
milli, dini, bilimsel vb. değerlerin kazandırılmaya çalışılması ve bireyden bu değerler 
doğrultusunda davranışlar ortaya koymasının beklenmesidir. Değerler eğitimin hangi 
yaklaşımlarla nasıl yapılması gerektiği, yöntemin ne olması gerektiğine ilişkin tartışmalar 
literatürde çeşitlilik göstermektedir(Akbaş, 2008: 9-11).  

Literatürde eğitimin işlevleri ile ilgili yapılan bütün açıklama, kavramsallaştırmaların 
ortak özellikleri dikkate alındığında bütün işlevlerin doğrudan ya da dolaylı olarak bir 
değerler eğitimi süreci olduğu görülmektedir(Doğan, 2008:229-234). Örneğin “Eğitimin en 
temel işlevi bireyi içinde bulunduğu toplumun bir parçası, ferdi yapmak yani 
sosyalleştirmektir” önermesi içinde yer alan “bireyi sosyalleştirmek” etkinliğinde aslında söz 
konusu olan şey bireyi toplumun değerleri ile donatmaktır. Bu sosyalleştirme ve kültürleme 
süreci birey doğmadan başlar, ölümünden sonra kendi dışında ancak diğer insanları 
sosyalleştiren olgular (cenaze töreni, mevlid vb.) olarak devam eder. 

Formel eğitim ve öğretim süreçlerinin de en temel işlevi genel olarak bireyi 
sosyalleştirmektir. Okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ya da belirli bir disiplinin mesleki 
eğitimi dolayısıyla yükseköğretimin amaçları en genel anlamda düşünüldüğünde yine bireyi 
toplumun bir parçası yapmaktadır. Bu amaçlar ilköğretim için “bireyi toplumun ve devletin 
öngördüğü şekilde vatandaş olarak yetiştirmek” şeklinde tezahür ederken yükseköğretimde tıp 
eğitimi gören bir öğrencinin “toplumun ihtiyaç duyduğu hekim” olarak eğitilmesi şeklinde 
ortaya çıkmaktadır. Her iki süreçte en basit düzeyde “belirli temel ilkelere bağlı devletin 
istediği vatandaş olmak” ya da “Hipokrat yeminine sadık ve o doğrultuda mesleğini icra eden 
bir hekim olmak” bakımından değer edinme ve uygulama bağlamında asgari benzerlikler 
göstermektedir.  Bu bağlamda değerler eğitimi duyuşsal davranış eğitimi içeriği olarak 
eğitimin önemli bir unsurudur(Bacanlı, 1999:7). 

Sosyoloji Öğretiminin Amaçlarında Değerler Eğitimi 

Eğitimde amaçların aşamalı sınıflandırılması bağlamında milli eğitimin amaçları, bir 
okul türünün amaçları, bir dersin amaçları ve bir ünite ya da konunun amaçları şeklinde 
sıralanan ve her bir aşamanın üst amacı somutlaştırmaya yönelik olduğu amaç sıralamasında 
sosyoloji dersi de ortaöğretim programlarında yer almaktadır. Sosyoloji öğretim programında 
yer alan her ünite, konu ve temel kavram genel olarak Türk Milli Eğitiminin amaçlarının 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak sosyoloji dersinin işlevidir. Sosyoloji dersi öğretim 
programının dayanağı 1739 sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanunu olduğundan ders 
içeriğinin değerler eğitimi bağlamında üst, genel ve daha soyut amaçları bu kanunda 
belirtilmektedir. Milli Eğitim Temel Kanununun öngördüğü özelliklerle yetiştirilmesi gereken 
insan modelini betimleyen içerik şu şekildedir(Arslanoğlu, 1997: 19): 
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- Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine 
bağlı, 

- Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, 
koruyan ve geliştiren, 

- Ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan,  
- İnsan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, 

lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve 
sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş, 

- Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş 
bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne 
sahip,  

- Kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve 
verimli bireyler olarak yetiştirmek. 

 
Yukarıdaki genel amaçlar eğitimin siyasal işlevi doğrultusunda bütün eğitim-öğretim 

süreçlerinde yetiştirilmek istenen insan, vatandaş tipinin özellikleridir. Her bir vasıf genel 
olarak öğretim düzeyi, türü, yöntemine göre farklılaşabilecek özellikler olmasının yanında her 
özelliğe yüklenen ideal değer boyutu açık bir şekilde ifade edilmektedir.  

 

Sosyoloji dersinin genel ve özel amaçları öncelikle bir bilim olarak sosyolojinin temel 
konu, kavram ve problemlerinin bilişsel düzeyde öğretilmesi şeklinde ele alınabilir. 
Değerlerin bizzat sosyolojinin konularından birisi olmasın yanı sıra sosyolojik olanı değer 
yükleyerek eğitim yoluyla bireylere öğretmek farklı bir etkinliktir(Özensel, 2003: 217-239). 
Genel olarak sosyoloji öğrenmenin, özelde ortaöğretim düzeyinde sosyoloji öğretiminin 
bireye duyuşsal olarak neler kazandırması gerektiği ya da bu bağlamda değerler eğitimi 
çerçevesinin ne olacağı ise lise sosyoloji ders kitabında yer alan “Sosyoloji Öğrenmenin 
Yararları” başlıklı içerikten çözümlenebilir(Erdem, 1999: 18-19): 

“Sosyoloji sayesinde öğrenci; toplumu, toplumsal grupları, sınıfları, kurumları, 
değerleri, bireylerarası etkileşim ve iletişimde rol oynayan etkenleri ve içinde yaşadığı 
toplumsal yapıyı yakından tanır. Toplumsal çevreyle daha iyi ilişkiler kurmayı öğrenir. 
İnsanlara anlayışla yaklaşmak, başkalarını yargılarken nesnelliğe dayanmak gerektiğinin 
bilincine varır. Toplumun yönlendirici rolünü, toplumsal grupların benzerliklerini, 
farklılıklarını, gizli ya da açık çatışmalarını gerçeğe uygun olarak algılar. Sosyoloji 
öğrenmekle, siyasi rejimler hakkında doğru bilgiler edinilir. Yönetenlerin, halkın ortak 
iyiliğini sağlamakla yükümlü oldukları anlaşılır. Hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı bir 
toplumsal düzende, ortak iyilik, hukuk üstünlüğü, toplumsal adalet gibi kavramların ortaya 
çıkamayacağının bilincine varılır.”  

Yukarıdaki amaç çözümlendiğinde genel olarak sosyolojinin temel konu, problem ve 
kavramları bilgisini bilişsel olarak edinmenin yanı sıra, öğretimin temel amaçlarından birisi 
olarak ve genel olarak değerler eğitimi çerçevesinde gerçekleştirilen duyuşsal bir içerik daha 
belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Sosyoloji öğretiminin de son tahlilde amacı “bireyi içinde 
yaşadığı toplumun bir ferdi yapma” şeklinde ortaya çıkmaktadır. İçerikte dikkat çeken değer 
edinme, tutum geliştirme, davranış sergileme zincirleme süreçleri aslında sosyolojinin 
normatif olmayan ve etik yargılar içermeyen özellilerine uygun görünmese de öğretimi 
açısından kendisinden beklenen bir işlev olarak önem arz etmektedir. Bu durum ülkemizde 
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1924 yılından bu yana geliştirilen ve uygulanan 9 farklı sosyoloji dersi öğretim programının 
genel ve özel amaçlarında da somut olarak ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, bütün programlarda 
eğitimin siyasal işlevinin somut yansıması olarak programın uygulandığı dönemin toplumsal, 
siyasal izlerini görmek mümkündür. Örneğin, 1924 programında Cumhuriyetin kuruluş süreci 
ve toplumsal reformlara yoğun bir atıf yapılırken 1976 programında toplumsal çatışma, 
bütünleşme ve milli birlik kavramları genel olarak ön plana çıkmaktadır. İçeriği genel olarak 
tartışmalı olmakla birlikte 1986 programında yer alan duyuşsal çerçeve ve bu doğrultuda 
yapılaması istenen değerler eğitimi, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin somut sonuçlarını, darbe 
öncesi yaşanan toplumsal çatışmalara yapılan olumsuz referansları net bir şekilde ortaya 
koymaktadır. Sonraki süreçte devletin belirli siyasal yaklaşımlarla yeninden yapılandığının ve 
yetiştirilecek insan tipinin devletin yeniden yapılanma özelliklerine uygun olması gerektiğini 
yansıtan içerik de aynı şekilde çok açık bir şekilde görülmektedir. 

Sosyoloji Dersi Öğretim Programının Değerler Çerçevesinde İçeriği 

2009 yılında kabul edilen ve 2010 yılında yürürlüğe giren yapılandırmacı yaklaşıma 
göre geliştirilen son sosyoloji öğretim programı geliştirilme yaklaşımı, içeriği, öngördüğü 
öğretim yaklaşım, strateji ve yöntemleri bakımından ve özellikle önceki programlarda yer 
almayan yeni olgu ve kavramları içermesi bakımından önem arz etmektedir. Program, genel 
program geliştirme yaklaşımları bakımından teknik, şekil ve içerik unsurları bakımında da 
diğer programlardan temel farklılıklar göstermektedir. Bu farklar daha önceki programların 
içeriğinde yer alan genel, özel amaçlar ve öğretmenlere uygulama önerileri şeklinde yapılanan 
ve konumuz bağlamında her konuya uygun duyuşsal değer eğitimin belirlendiği bir 
yaklaşımdan farklı olarak program sistematiğinde belirgin olarak ortaya çıkmaktadır.  

Yukarıda tartışılan çerçeve, örneğin daha önceki programlarda net olarak 
tartışılmayan program yaklaşımında birey-toplum ikilemi yerine, “birey-toplum ikileminde 
taraflardan birinin tercihi yerine birey-toplum birlikteliği anlayışının eğitimdeki 
yansımalarından biri olan yapılandırmacı yaklaşım için öğretmen ve öğrenci işbirliğinin 
sağlanması büyük önem taşır” şeklinde ifade edilmiştir(MEB, 2009). Sosyoloji tarihinin temel 
tartışma konularından birisi olan birey-toplum ilişkisi son programda sosyolojik/bilimsel bir 
tartışma yaklaşımından farklı olarak değer çerçeveli bir yaklaşımla ortaya konmuştur(Altıntaş, 
2012: 31-54). 

Program Vizyonunda Ortaya Konan Değerler Eğitimi 
 

Öğretim programının unsurları çözümlendiğinde değerler eğitimine ilişkin en somut 
içerik programın vizyonunda ortaya çıkmaktadır. Vizyonun öngördüğü, sosyoloji öğretimi ile 
bireylere kazandırılacak nitelikler şu şekilde sıralanabilir(MEB, 2009): 
 

- Öğrencilerin sosyolojik bir bakış açısı ile yaşadıkları toplumdan yola çıkarak, 
yaşadıkları toplumun millî ve manevi değerlerini özümseyen, 

-  Kendi, yaşadığı toplum ve diğer toplumlarla ilgili nesnel değerlendirmeler yapabilen 
farklı düşünce ve yeniliklere açık, 

- Günlük bakışın ötesine geçerek toplumsal ve kültürel ilişkilere analitik bakabilen, 
- Toplumsal hayat hakkında eleştirel düşünmeyi ve sorgulamayı öğrenen; bilgiye 

dayanan yapıcı çözüm anlayışını kazanarak sosyolojik sorunları analiz eden,  
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- Mevcut sosyolojik durumun geçmiş ile bağlantısını kurabilen, içinde yaşanılan tarihî 
dönemin ve diğer insanların, toplumların ve kültürlerin bilincinde olarak korku ve 
zıtlaşma yerine sağduyuyu ve hoşgörüyü hâkim kılmayı öğrenen 

- Karşılaştıkları sorunların bireysel mi, yapısal mı olduğunu fark ederek günlük 
yaşamda hak ve görevler dengesini kurabilen bireyler yetiştirmektir. 

 
Program sistematiğinde özel bir başlık açılarak ele alınan “kültüre ilişkin tutumlar” 

öğrenci açısından: 
 

“Kültüre ilişkin tutumlar olarak kültür merkezcilik, yabancı kültür merkezcilik ve 
kültürel görelilik kavramları da öğrencinin, farklı kültürler karşısında bireysel tutumlardaki 
farklılıkları sistematize etmesini sağlayacak ve belki de en önemlisi öğrenci kendi konumunu 
görebilecektir” şeklinde ifade edilmektedir. Aynı şekilde toplum hayatında belirli ihtiyaçları 
karşılamaya yönelik işlevleri gerçekleştirmek üzere kuşaktan kuşağa aktarılan anlam kodları 
ve normlar olarak toplumsal kurumların varlığına işaret edilmiş ve bu bağlamda modern 
Türkiye’nin kurucusu Atatürk’ün göstermiş olduğu hedef doğrultusunda aile, eğitim, din, 
ekonomi ve siyaset kurumlarının anlamı ve işlevleri, toplumsal hayatın canlılığından 
koparılmadan ele alındığı belirtilmiştir.  

 
Programın uygulanmasında öğretmenler için öneriler başlığında öğretmenin genel 

yaklaşımının nasıl olması gerektiği “Öğretmen, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti 
olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmede yol gösterici, 
öğrencileri millî, ahlaki, insanî, manevî, kültürel değerler bakımından besleyici olmalıdır. 
Ayrıca derse ilişkin konuları sevdirecek roman, hikâye, makale, deneme, şiir ve fıkra vb. gibi 
ürünleri okumaya teşvik etmelidir.” şeklinde belirtilmiştir(MEB, 2009).  
 

Öğretim Programında Değerler Eğitimi İçeriği Hangi Başlıklar Altında Yer 
Almaktadır? 

 
Öğretim programı konular, konu alt başlıkları, her alt başlık için kazanımlar, temel 

kavramlar içeriğin oluşturulması için öneriler ve etkinlik örneklerinden oluşmaktadır. Öğretim 
etkinliklerinin ayrıntılarına ve değerlendirme vb. diğer unsurlara ilişkin içerik de programda 
detaylı olarak yer almaktadır. Değerler, bir ana ünite başlığı olarak programda yer almamakla 
birlikte Toplumsal Kontrol konusunda Toplumsal Değerler müstakil bir konu alt başlığı 
olarak ele alınmıştır ve bu çerçevede toplumsal kontrolün araçları olan ahlak, din, gelenek, 
görenek, örf, adet vb. kavramlar detaylı olarak işlenmiştir. Bu araçlardan temel toplumsal 
kontrol kurumu olarak din bağımsız bir başlık olarak Kurumlar Sosyolojisi ünitesinde detaylı 
olarak işlenmiştir. Programda değerler alanına sosyolojik bir yaklaşım ortaya konurken 
programın genel ve özel amaçları bağlamında duyuşsal amaçları çerçevesinde her toplumsal 
olgu, kurum ve soruna değer eksenli bir yaklaşım da ortaya konmuştur. Örneğin Aile Kurumu 
sosyolojik olarak ortaya konurken aileye atfedilen değer duyuşsal amaçlar kapsamında somut 
olarak ortaya konmaktadır. Başka bir örnek olarak, sosyolojik bir sorun olan Toplumsal 
Bütünleşme sosyolojik unsurları, alt yapısı ile ele alınırken aynı zamanda ve daha belirgin bir 
vurgu ile değerlere dayalı bir yaklaşımla işlenmektedir. 
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Programının genelinde, ele alınan konunun özelliğine de bağlı olarak geleneksel, 
Türk toplumunun milli, manevi değerlerinin yanı sıra tarihsel, toplumsal değişim şartlarına 
paralel küresel, evrensel değerlere ve bunlar üzerindeki tartışmalara da yer verilmiştir. 
Program kapsamında sosyolojik olgu ve kavramlar onlara yüklenen değer içerikleri ile şu 
şekilde ele alınmış ve öğretmenin öğretim yaklaşımının nasıl olması gerektiği 
belirtilmiştir(MEB, 2009): 
 
Sosyalleşme: Sosyalleşme sürecinde özellikle toplumun insani, ahlaki, millî, manevi ve 
demokratik değerlerine uygun davranışları bireyin içselleştirmesi durumunda daha sağlıklı 
olacağı vurgulanır. 
 
Sağlıklı Toplum: “Selamlaşma, saygı, hoşgörü, iletişim vb.” gibi olumlu davranış örnekleri 
ve topluma katkılarından hareketle, bireyin olumlu davranışlarını sağlıklı sosyalleşme 
sürecinde kazandığı ifade edilir. 
 
Toplumsal Düzen, Değerler ve Normlar: Bayramlarda aile büyüklerinin, akrabaların, 
komşuların birbirlerini ziyaret etmeleri gibi örnek olaylardan yola çıkarak toplumda düzenin, 
birliğin ve devamlılığın sağlanması açısından toplumsal değerlerin ve normların önemi 
öğrencilere kavratılarak sınıfta analiz edilir. 
 
Hak ve Görev Dengesi: Toplumsal yapı konusu işlenirken, Atatürk'ün "millet", 
"milliyetçilik", "halkçılık" ve “milli birlik” anlayışı verilir. 
 
Toplumsal Değime ve Gelişme: Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden kültürün çok 
önemli olduğu kültürel farklılıklara hoşgörüyle bakılması gerektiği, buna karşın kültür 
emperyalizminin millî bilinci zayıflattığı ve kültürel yozlaşmaya yol açtığı, sosyal değişmenin 
maddi kültür öğelerinde daha hızlı gerçekleştiği vurgulanır. Toplumsal gelişmenin öğeleri, 
ekonomik büyüme, tabakalaşmalardaki farklılaşmalar, insan hakları, demokrasi, hukukun 
üstünlüğü gibi öğelerin sonucunda toplumsal bütünleşmenin sağlandığı vurgulanır. Atatürk 
İnkılâpları ile gelen köklü değişmeler vurgulanır. 
 
Toplumsal Bütünleşme: Toplumsal gelişme ve toplumsal bütünleşmenin ayrılmazlığı 
vurgulanır. Toplumsal bütünleşmede din, ahlak, millî, dinî ve kültürel değerlerimiz, hukuk vb. 
öğelerin önemi vurgulanır. 
 
Toplumsal Dışlanma: Toplumsal çözülmenin etmenleri olarak, tabakaların farklılaşması, 
insan hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması, örgütlenme yetersizliği, demokratik kurumlaşma 
yetersizliği, millî birlik bilincinin zayıflaması vb. verilir. Toplumsal farklılıklara saygının da 
toplumsal çözülmeyi önleyebileceği vurgulanır. 
 
Toplumsal Çözülme: Toplumsal çözülme sonucunda ortaya çıkacak olan millî birliğin 
zayıflaması, kültürel değerlerin zayıflaması, sosyal adaletin bozulması, demokrasinin 
zayıflaması vb. konulara vurgu yapılır. 
 
Bizi Biz Yapan Özellikler Olarak Kültür: Kültürün genel özellikleri ve toplumların 
kendilerine ait kültürel özellikleri tahtaya yazdırılır. Kendi kültürünün diğer kültürlerden ayırt 
edici yönlerinin neler olduğu örnekler verilerek vurgulanır. Bu konuyla ilişkilendirilerek 
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kültürün işlevlerinin neler olabileceği ve bu işlevlerin toplumların geleceklerine katkıları 
sorulur, verilen cevaplarla beraber konu değerlendirilir. Kültürün kazanılması, kültür-sanat 
eğitim-dil ilişkisinin önemi vurgulanır. Farklı kültürlere karşı saygı ve hoşgörünün gereği 
vurgulanır. Türk ve/veya İslam kültürünün uygarlığa katkıları üzerinde durulur. 
 
Evlilik ve Boşanmanın Etkileri: Huzurlu aile ortamlarının bireylerin mutluluğu ve 
başarısında olumlu etkileri, boşanmanın birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri 
öğrencilere yorumlatılır. 
 
Mutlu Evlilik, Mutlu Aile, Mutlu Toplum: Mutlu bir evlilikte eşlerin birbirlerinden 
beklentileri konusunda neler olduğu öğrencilerin düşünceleri alınarak bu konuda genel bakış 
açısı ortaya çıkarılır. Önce çevrelerinde gözlemledikleri problemli evlilikleri ve problemlerin 
kendilerine göre sebepleri ve çözüm yollarını arkadaşları ile paylaşmaları istenir. Sonra mutlu 
bir evlilikte dikkat edilmesi gereken koşullar konuşulur. Mutlu ve mutsuz evliliklerin toplum 
aile ve birey açısından sonuçları öğrencilere yorumlatılır. Evlilik ve ailede karşılıklı hoşgörü, 
güven, saygı ve sevgi gibi temel değerlerin öne çıkması gerektiği vurgulanır. Medeni 
Kanun’un kadına tanıdığı sosyal, siyasal ve ekonomik haklar vurgulanır. Bu çerçevede 
Atatürkçü düşüncede kadının yeri de özellikle vurgulanmalıdır. 
 
Eğitim, “Eğitim Geleceğimizdir”: Öğrencilere eğitimle ilgili “Bir yıl sonrasıysa 
düşündüğün, tohum ek. On yıl sonrasıysa tasarladığın, ağaç dik. Düşünüyorsan yüz yıl 
ötesini, halkı eğit.”sözü verilir. Öğrenciler bu sözden hareketle birey ve toplumsal açıdan 
eğitimin önemini ve etkilerini değerlendirir. “Atatürk’ün Eğitime Verdiği Önemi 
Araştırıyoruz” başlığında ise öğrenciler Atatürk’ün eğitim konusundaki görüşlerini araştırarak 
sınıfta sunarlar. 
 
Din: Dinin toplumsal yaşam açısından bütünleştirici, doğru davranışlara yönlendirici ve genel 
olarak toplumsal yaşama olumlu katkıları vurgulanır. Din ve vicdan özgürlüğünün teminatı 
olarak laiklik kavramı ele alınır. 
 
Ekonomi: Bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının birey ve toplum açısından etkisi vurgulanır. 
 
Siyaset: Yaşasın Demokrasi! Yaşasın Cumhuriyet! : Öğrencilerden tarihte görülmüş farklı 
yönetim şekilleriyle ilgili bir araştırma yapmaları istenir. Araştırma sonuçları siyasal 
yönetimlerin benzerlik ve farklılıkları dikkate alınarak gruplandırılır. Gruplandırılmış olan bu 
yönetim şekilleri günümüzde geçerli olan demokrasinin kurum ve kuruluşları açısından 
dikkate alınarak birey, toplum, devlet ilişkisi ortaya konulur. 
 

Öğretim programı çerçevesinde yukarıdaki başlıklar altında somutlaşan değerler 
eğitimi, genel olarak eğitimin özel olarak Türk toplumunda bireylerin hangi duyuşsal davranış 
ve değerlerle donanmış olarak yetiştirilmesi gerektiğine yönelik olarak oluşturulmuştur. Ele 
alınan bütün başlıklar bilimsel-teorik olarak doğrudan ya da dolaylı olarak sosyolojinin 
konusu olsa da programda ele alınış şekli genel olarak sosyalleşmeye, sağlıklı toplumunun 
mutlu bir ferdi olmaya, milli kültürünün özelliklerini taşıyan ve yaşayan bireyler olmaya 
işaret etmektedir. Aynı şekilde din, siyaset, toplumsal bütünleşme, çözülme, sapma, dışlanma 
vb. kavramlar sosyolojik-bilimsel olgular olmalarının ötesinde birer toplumsal sorun ve 
özellikle Türkiye’nin toplumsal yapısında somut görünümleri ile ortaya çıkan boyutları ile ele 
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alınmaktadır. Eğitimin siyasal işlevi doğrultusunda aslında Demokrasi ve İnsan Hakları, 
Anayasa ve Vatandaşlık vb. derslerin içeriğine ve ortaöğretim düzeyinin daha altında bir 
öğretim düzeyine hitap etmesine rağmen vatandaş yetiştirme işlevine yönelik değerler eğitimi 
içeriği unsuları(Örnek: Yaşasın Cumhuriyet, Atatürk’ün Türk kadınına verdiği önem) 
programda önemli yer teşkil etmektedir.  

 
Programın hazırlandığı dönem, özellikleri itibariyle dikkate alındığında Türkiye’nin 

özellikle 1990’lı yıllardan sonra geçirdiği toplumsal değişme süreçleri(Kentleşme, 
Küreselleşme, Kitle iletişimin etkileri vb.) ve dünyanın geçirdiği değişme süreçlerine paralel 
ortaya çıkan sorunların programda yer alması dikkat çekicidir. Bu içeriği de ilişkin açık, 
somut değerler eğitimi içeriği somut olarak karışımıza çıkmaktadır.  

 
Farklı konu başlıklarına uygun olarak değerler eğitiminin nasıl yapılacağına ilişkin 

etkinlik örnekleri programda yer almaktadır. Etkinlik örneklerinin sosyolojik bir olgunun 
bilimsel durum tespitine yönelik olan yönü dışında daha ağırlıklı olarak değer boyutunda 
olması dikkat çekicidir. Örneğin, güncel yönü itibariyle de önemli bir konu olan “toplumsal 
bütünleşme”ye yönelik olarak öğretim etkiliği örneği şu şekildedir(MEB, 2009):  
 

Toplumsal Bütünleşme İçin Öğretim Etkinliği Örneği 
 

Programda Türkiye’nin güncel sorunlarına ilişkin olarak bütünleşme, çözülme, 
dışlanma vb. kavramların özellikle işlenmesi dikkat çekicidir. Programda yer alan örnek 
okuma parçaları ya da öğretmenin seçeceği metinler üzerinden planlanması öngörülen etkinlik 
için metinler üzerinden aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilerek tartışma yapılması 
önerilmektedir(MEB, 2009): 
 

- Toplumsal bütünleşme kavramından neler anlayabiliriz? 
- Birlikte iş başarmanın etkileri için neler söyleyebiliriz? 
- Takdir görme, hedeflerin yüceliği gibi kavramlar toplumsal bütünleşmeye katkı 

sağlarlar mı? 
- Karşı karşıya kalınan dışsal baskı, tehdit ve tehlikeler, savaş halkın birlik ve 

beraberliğini nasıl etkiler? 
- Çanakkale, Sakarya gibi savaşlardan örneklerle toplumsal bütünleşme üzerinde 

öğrenciler tartıştırılır. 
- Toplumsal bütünlük konusunda öğrenciler iki gruba ayrılarak bulacakları özgün 

fikirleri tahtaya yazmaları istenir. Sonuçlar öğretmen kılavuzluğunda öğrencilere 
özetlendirilerek etkinlik sonlandırılır. 

 
Benzer şekilde toplumsal dışlanma için etkinlik örneği için geliştirilen etkinlik 

aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilerek başlatılır:  
- Toplumsal dışlanma kavramından neler anlayabiliriz? 
- Toplumsal dışlanma düşüncesi kavramını kimler üretip ne için kullanmaya 

başlamışlardır? Neler söyleyebiliriz? 
- Dışlanma, çözülme, bütünleşme terim ve kavramları arasındaki ilişkiyi nasıl ifade 

edebiliriz? 
- Dışlanmayı önlemekle çözülme engellenmiş, bütünleşme sağlanmış olur mu? 
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- Toplumsal çözülmenin giderek artan genişleyen dışlanmışlıklardan kaynaklandığı ve 
bunun da bütünleşmeyi zedeleyip, bozup, engellediği belirtilerek, toplumsal çözülmeyi 
önlemeye yönelik aidiyeti güçlendirici, gerçekçi projeler uygulanması gerektiği 
vurgulanarak etkinlik sonlandırılır. 
 

Konu ve temel kavramların özelliklerine göre önerilen yukarıdaki etkinlik 
örneklerinde toplumsal bütünleşme, çözülme ve dışlanma kavramlarına politik, ekonomik, 
sosyal-psikolojik yönlerinin dışında daha olumlu bir yaklaşımla sorun odaklı olmaktan çok 
çözüm ve çözümü duyuşsal olarak destekleyen ve değer yükleyen bir yaklaşım ortaya 
konmuştur. Bu yaklaşım, etkinliğin nasıl ve hangi argümanlarla yapılacağında şu şekilde 
belirtilmiştir(MEB, 2009):  

“Etkinliğin bilişsel boyutunda değerler, değer yargıları, inançlar, inanç kalıpları, 
anlamlar, referans noktaları ele alınmıştır.” “Davranışsal boyutta ise normatif bir yaklaşımla 
yazılı, yazısız bütün kurallara göre düzenlenen ya da düzenlenmeyen tutum ve davranışlar 
siyasetin temel kavramları etkinlik için sıralanırken toplumsal karşılıklarının yanı sıra felsefi, 
etik olarak da ele alınması gereken, adalet, hak, meşruiyet, eşitlik, özgürlük kavramları ele 
alınmıştır.”  

 
Sonuç 
 
Enformel ve formel bütün eğitim-öğretim süreçlerinin temel özelliklerinden birisi de 

bu eğitim-öğretim etkinliklerinde doğrudan ya da dolaylı olarak bireylere belirli değerlerin 
kazandırılması ve bireylerden bu değerler doğrultusunda duyuşsal davranışlar ortaya 
koymalarının beklenmesidir. Bütün eğitim-öğretim düzey ve türlerinde değerler eğitimi 
eğitimin bütün işlevlerinin yanında başat ya da tali bir işlev olarak ortaya çıkmaktadır. Türk 
Milli Eğitim Temel Kanununda yetiştirilmek istenen insan tipini ideal olarak betimleyen 
özellikler, eğitimin amaçlarının aşamalı sınıflandırılmasında en alt düzey olarak bir dersin 
amaçlarında da somut olarak karşımıza çıkmaktadır. En genel anlamda sosyoloji dersinin 
amacı da Türk eğitim sistemi yapısı içinde Türk milli eğitiminin genel amaçlarının 
gerçekleştirilmesini sosyoloji dersi düzeyinde sağlamaktır.  

 
Ortaöğretim düzeyinde sosyoloji dersinin içeriği genel olarak bilimsel, sosyolojik 

içeriğin yanı sıra eğitimin ideolojik işlevine paralel olarak yoğun bir değerler eğitimi içeriği 
olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de 1924 yılından bu yana uygulanan programların değer 
eğitimine yönelik içeriği genel olarak programların hazırlandığı dönemin siyasal özelliklerini 
yansıtmaktadır. 2009 yılında hazırlanan ve 2010 yılında yürürlüğe giren sosyoloji dersi 
öğretim programı genel içeriği ve değer eğitimine yönelik içeriği ile hazırlandığı dönemin 
toplumsal, siyasal özelliklerini yansıtmaktadır. Programda, Türkiye’nin özellikle dünyanın 
geçirdiği değişim ve dönüşüm özelliklerine bağlı olarak küreselleşme sürecinde yaşadığı 
toplumsal değişme ve sorunlar bağlamında önceki programlardan farklılaşan bir içerik dikkat 
çekmektedir.  

 
Program içeriğinde bilimsel, sosyolojik içeriğin yanı sıra duyuşsal amaçlara yönelik 

olarak değer içerikleri, sosyalleşme, toplumsal yaşam, sağlıklı toplum, mutlu birey, toplumsal 
kontrol, toplumsal norm, hak, görev vb. kavramların etkinlik olarak işlenmesinde somut 
olarak ortaya konmaktadır. Eğitimin vatandaş yetiştirmeye yönelik siyasal işlevi 
doğrultusunda programda yer alan içerik ise devlet-toplum, kültür, toplumsal bütünleşme, 
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toplumsal çözülme, toplumsal dışlama, demokrasi, cumhuriyet kavramlarında daha net ortaya 
çıkmaktadır. Program içeriğinde, bilimsel sosyoloji öğretimine paralel içerik doğrultusunda 
değerler eğitiminin nasıl yapılacağı ise programın vizyonu, öğretmenler için uygulama 
önerileri ve özellikle öğretim etkinlikleri örnekleri somut olarak ortaya konmaktadır.  
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DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE DİNİ TUTUM1 
 

 
Erkan KAVAS2 

ÖZ 
Araştırma, dinî tutumların bazı demografik özelliklere göre incelenmesine yönelik 

tarama deseninde betimsel bir çalışmadır. Bu nedenle araştırmanın teorik bölümünün modeli 
dokümantasyon yöntem ve teknikleriyle uygulamalı araştırmanın modeli ise, geçmişte ya da 
halen var olan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan tarama (survey) modeli ve 
anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın örneklemini, 2011 yılı Denizli il merkezinde yaşayan 15 yaş ve üstü 869 
kişi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, ‘Dinî Tutum Ölçeği’ deneklere ait kişisel 
bilgiler için ‘Kişisel Bilgi Formu’ kullanılmıştır. Veriler ‘SPSS 17.0 for Windows’ 
kullanılarak analiz edilmiştir. 

Deneklerin dinî tutumlarının cinsiyet, gelir, din eğitimi alma, aileden ve diğer 
kaynaklardan din eğitimi alma durumlarına göre farklılık göstermediği, yaş, eğitim, dinî bilgi 
düzeyi, algılanan dindarlık düzeyi, Kur’an kursu, cami hocası, DKABD, dinî kitaplar ve 
İHL’den din eğitimi alma durumuna göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Dinî Tutum 
 

THE RELİGİOUS ATTİTUDE ACCORDING THE DEMOGRAPHİC 
VARİABLES 

ABSTRACT 
This research is a descriptive study of religious attitudes towards some of the scan 

pattern based on demographic characteristics.  Therefore, the theoretical part of the model was 
realized with the methods and techniques of documentation, for the practical research model 
survey and questionnaire techniques which describe the existing or past situation was used. 

The sampling of this research includes 869 people, whom age is between 15-above in 
Denizli. Religious Attitude Scale and had been used in this study. Personal Information Form 
was also distributed to people, who participated to this research. Data had been analyzed by 
SPSS 17.00 for Windows. 

We find that people’s religious attitude do not change in respect of their gender, 
income and religious education. On the other hand we explore that  the religious attitudes of 
people show changes according to people’s age, education, the level of religious knowledge, 
the level of religiosity, receiving education from Quranic training courses, imams, religious 
textbooks and religious schools. 
Key Words: Religious Attitude 
 
 

                                                 
1 Bu makale, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 2013 yılında tamamlanmış olan  ‘Dinî Tutum – 
Stresle Başa Çıkma İlişkisi’ adlı doktora tezimden alınmıştır. 
2 Dr., Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanı erkankavas20@gmail.com  
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GİRİŞ 
İnsanların hayatın çeşitli alanlarına ilişkin tutum ve tercihlerini belirlemelerinde etkili 

olan temel değerlerden biri dindir (Certel, 2011 b). Hayatın anlam kazanmasında kilit rol 
oynayan dinî tutumlar, bireyin hayatına yön verdiği gibi, diğer tutum ve davranışların da 
belirlenmesinde önemli bir işlev görür. Dolayısıyla bireyin dinî tutumlarının oluşma sürecinin 
ve bu süreçte etkili olan faktörlerin ortaya konulması, olumsuzluklar var ise giderilmesi, 
olumlu etkilerin de belirlenmesi önem arz eder. 
 
TUTUM 

Tutum: Yaşantı yoluyla organize olan, bireyin ilişki içerisinde olduğu bütün nesnelere 
ve durumlara verdiği tepki üzerinde yönlendirici ve dinamik bir etki oluşturan, zihinsel ve 
sinirsel bir hazır olma durumudur (Alport, 1935; Akt. Hogg, 2007). Burada tutum, bireyin 
tepkisini yönlendirici bir unsur olarak onun davranış biçimini belirlemektedir. Ayrıca 
deneyimlerle örgütlenmesi, tutum oluşmasını bir öğrenme sürecine bağlamaktadır (İnceoğlu, 
2000). Tutum, iyi-kötü tercihlerimizi etkileyen iç kuvvettir. Dolayısı ile tutum dışarıdan 
gözlenemeyen, varlığını ancak çıkarsama yoluyla bilebileceğimiz özel bir olaydır. Üçüncü bir 
görüş üç bileşenli modeldir. Bu model tutumu ‘toplumsal açıdan önemli nesne, grup, olay ya 
da simgelere yönelik inanç (bilgi), duygu ve davranış eğilimlerinin oluşturduğu uzun süren bir 
organizasyondur’ şeklinde tanımlar (Hogg, 2007; İnceoğlu, 2000). Yaşantımız üzerinde 
önemli etkileri olan ve davranışlarımızı yönlendiren tutumlar; bilişsel, duyuşsal ve davranışsal 
olarak üç bileşenden (öğeden) oluşur diyebiliriz. Bilişsel öğe, tutum nesnesine ilişkin inanç, 
kanaat ve bilgilerden oluşur. Duygusal öğe, inançlara bağlanmış heyecansal duygulardan 
oluşur. Davranışsal eğilim ise belirli bir biçimde tepki göstermeye hazırlıktır. 

Tutumlar, güçlü ve tutarlı olduklarında, tahmin edilen davranışla ilişkili olduklarında, 
kişinin doğrudan deneyimini temel aldıklarında ve kişi kendi tutumlarının farkında olduğunda 
bu durum en iyi davranış göstergesidir. Güçlü ve tutarlı tutumlar; davranışı, zayıf ya da 
belirsiz tutumlara göre daha kuvvetli yönlendirirler. Özellikle deneyimi temel alan tutumlar 
davranışı, işitme ve okumanın oluşturduğu tutumlardan daha iyi gösterirler (Atkinson, 2010). 

 
Dinî Tutum  

Tutumlar, tutumun konusu olan objeye yönelik inançlardan kaynaklanır. Tutumlarla 
inançlar daima birlikte bulunurlar. Yani insanlar, duygu ve inançlarına uygun olarak hareket 
etme eğilimindedirler (Özgüven, 2000). Din insanı ilgilendiren bir olgu olduğuna göre, o aynı 
zamanda bir tutum konusudur. Böyle olunca insanların genel olarak din olgusu, dinîn inanç ve 
ameli esasları ile ilgili olarak farklı tutumlar geliştirmeleri tabiidir. Mesela; dinîn insana 
mutluluk ve huzur verdiğine inanan dindar bir insan, din hakkında olumlu bir tutuma sahipken 
dinîn insanların geri kalmasına sebep olduğu kanaatinde olan bir ateist, din hakkında olumsuz 
tutum geliştirmiştir. Yine aynı dine inananlar arasında farklı dinî tutumlar görülebilir. İçki 
müptelâsı olan ya da içki alıp satarak para kazanan bir müslüman, içki hakkında olumlu tutum 
takınabilir; buna karşılık bir başka müslüman Kur’ân daki içkiyi yasaklayan ayetlere bakarak 
bu konuda olumsuz tutum takınır. Şu halde “dinî tutum, kişinin dinle ilgili düşünce, duygu ve 
davranışlarını belirleme tarzıdır. Yani kişinin dine dair bilgi ve inançları (zihni unsur), dinîn 
bütününden ya da herhangi bir esasından hoşlanması veya hoşlanmaması (duygu unsuru) ve 
dinle ilgili davranışları, yani lehte ve aleyhteki, birtakım faaliyetleri (davranış unsuru) onun 
dinî tutumunu oluşturur” (Peker, 2008). Dinî tutumu; ‘Bir kişinin lehte veya aleyhte olsun, 
dinle ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını belirleme tarzı’ şeklinde tanımlayabiliriz  (Uysal, 
1996). 
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Dinî Tutumun Unsurları  
Tutumun bilişsel, davranışsal ve duygusal öğelerden oluştuğunu daha önce 

belirtmiştik. Dinî tutumun bilişsel (zihinsel) unsuru, bireyin tutum konusu ile ilgili deneyim, 
bilgi, değer, kanaat ve inançlarıdır. Tutum konusu ile ilgili bilgiler, gerçeklere dayandığı ve 
buna inanıldığı nispette, onunla ilgili tutumlar da kalıcı olur (Certel, 2011). Zihinsel öğe 
bilgilerin sınıflandırılmasıdır (İnceoğlu, 2000).  

 İnançlar ve tutumlar, bireyin önemli fonksiyonlarına hizmet ederler. Ferdin 
şahsiyetine bir devamlılık, onun günlük idrak ve faaliyetlerine bir mana verir, çeşitli hedefleri 
elde etmesine yararlar (Şentürk, 2008). İnanç, tutumların zihinsel öğesinde yer alır. İnanca 
duygusal öğe katıldığında, inançlar tutuma dönüşürler. Ancak her tutumda inanç vardır, her 
inanç tutum oluşturmaz (İnceoğlu, 2000). İnanç, davranışı gerektirmez. Ama inanç, imanı 
doğurabilir. İman, teslimiyeti ve bunun sonucunda davranışı (ibadeti) gerektirir. 

Tutumun duygusal unsuru, kişinin tutum konusunu arzu edilen ya da arzulanmayan 
sonuçlarla ilişkilendirmesi sonucu geliştirdiği duygulardır. Bunlar yerine göre saygı, sevgi, 
nefret, öfke, kıskançlık vb. olabilir. Tutumun duygusal öğesi önceki tecrübelere bağlıdır. Bu 
öğe zihinsel öğeye göre daha basittir. Ama duygusal unsuru ağır basan bir tutumun hem 
değişmesi daha zordur hem de sahibinin davranışını yönlendirme gücü fazladır. Yani, duygu 
unsuru tutuma devamlılık ve yönlendiricilik özelliği kazandırır (Tekarslan, 1989).  

Duygusal öğe aynı zamanda bireyin değerler sistemi ile yakından ilişkilidir. Tutum 
konusunun bireyin amaçlarına hizmet edip etmemesi, olumlu ya da olumsuz duyguların 
oluşmasına neden olur. Duygusal öğesi ağır basan bir tutumun değişmesi daha zordur. 
Özellikle kişinin ego ’sunu ilgilendiren konu ya da olaylara karşı tutumu daha yoğun duygu 
yüklüdür (İnceoğlu, 2000). 

Öte yandan duygusal öğe ile davranışsal öge arasında da yakın ilişki vardır. 
Davranışsal öğe, genellikle duygusal öğenin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Sonuçta ortaya 
çıkan davranış, bir bakıma duygusal öğenin somutluk kazanmasıdır. Mesela; Allah’a karşı 
beslenen itaat, saygı, sevgi, teslimiyet, bağlılık, şükran vb. duygular, ibadet davranışı şeklinde 
kendini gösterebilir (Certel, 2011). 

Davranışsal unsur ise, tutumla ilgili olumlu ya da olumsuz her tür davranışa hazır olma 
halidir. Kişinin inanç ve bilgileri sonucu ortaya çıkan kanısı onu, tutum konusu olan olay ya 
da nesneye karşı olumlu veya olumsuz harekete eğilimli hale getirebilir (Certel, 2011). 
Tutumlar, davranışların önemli bir belirleyicisi olduğu için, dinî inanç ve davranışlarda da 
dinî tutumların önemli bir yeri vardır. Dinî tutumlar, bireyin dinî hayatına ve dinî 
davranışlarına yön verir. Dinî tutumun davranışsal öğesi, dinî ibadetler, faaliyetler, hareket ve 
işlerdir (Kaya, 1998). Bireyin namaz kılması, oruç tutması, hacca gitmesi, camiye gitmesi, 
dua etmesi vb. gibi davranışlar dinî tutumun davranışsal öğesini oluşturur. 

Psikolojik olarak inanma olayını incelediğimizde, inanç, kanaat, bilgi ve tutum, 
davranışı etkileyen öğeler olarak yakın ilgi içindedirler. İnancın oluşmasında ise zihin, duygu 
ve sosyal çevre birlikte etkilidir (Pazarlı, 1987).  

Dinî tutum bir sistem olarak düşünüldüğünde, dinî düşünce, dinî inanç, dinî duygu ve 
dinî davranış birer alt sistem durumundadır. Yani, hepsi dinî tutumun fonksiyonudur (Kaya, 
1998). 
 
Dinî Tutumlar ve Öğeleri (Unsurları) Arası Tutarlılık  

Tutum konusunda temel prensip tutarlılık veya ahenktir. İnsan her yeni tutumu, 
mevcut inanç ve değer sistemiyle ahenkli ve tutarlı olacak şekilde benimser. Ya doğrudan 
doğruya eskilerle tutarlı olan tipte tutumları tercih eder ya da yeni tutumla eski tutumu 
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arasındaki tutarsızlığı en aza indirmeye çalışır. Tutumlardaki tutarlılık hem tutum unsurları 
arasında hem de tutumlar arasında olur. Aynı zamanda davranışlar ile tutumlar arasında da 
genellikle tutarlılık söz konusudur. Tutumların temelinde tutarlı olma ihtiyacının bulunduğu 
söylenebilir (Peker, 2008). 

Birbiri ile tutarlı olamayan iki ya da daha fazla bilgiye sahip olma sonucu ortaya nahoş 
bir durum çıkar. Bilişsel çelişkiyi azaltmanın yani inanış ve tutumlarımızı birbiri ile tutarlı 
hale getirmenin iki yolu vardır. İlki yeni inanışların eklenmesi ya da değiştirilmesi. Yeni 
inanışlar ekleyerek ya da ya da eski inanışlarımızı değiştirerek ve tutumumuzla tutarlı hale 
getirerek bilişsel çelişkiyi azaltabiliriz. Sigara içiyorum. Sigara sağlığa zarar verir. Bu iki bilgi 
öğesi birbiriyle uyumsuz olduğundan, sigara içen bir kişide bilişsel çelişki baş gösterir. Sigara 
sağlığa zararlıdır. Fakat öldürmez. Can sıkıntımı gideriyor. Sigara içiyorum. Bu yeni bilişsel 
öğelerin bilgi dağarcığına katılması uyumsuzluğu giderek uyuma dönüştürür. Veya en 
azından öyle bir eğilim kazanır. İkincisi tutuma ters düşen davranış. Bilişsel çelişkiyi 
azaltmanın bir başka yöntemi de tutuma ters düşen davranışlarda bulunmaktır. Bilişsel çelişki 
aynı zamanda, tutum-davranış ayrışması problemine de temas eder. Tutuma ters düşen 
davranış, kişisel tutumumuza ters düşen toplumsal bir duruş edinmeyi kapsar. Tutum davranış 
farklılığı içeren durumlarda, en belirgin çelişki giderme yolu, belli biçimde davranışlarımızı 
geri almak ya da önemli olmadığına kendimizi inandırmak, ve tutumlarımızı davranış 
yönünde değiştirmektir (Leippe, 1994; Akt. Plotnik, 2009; Freedman, 1989; Hogg, 2007; 
Tolan, 1991). 

Dinle ilgili olumlu tutuma sahip olan bir kişi, dinin insana faydalı olduğuna, ona 
dünya ve ahrette mutluluk ve huzur verdiğine, dinin ilâhî emir ve yasaklarla itikâdî ve ahlâkî 
esaslardan oluşan ideal bir hayat nizamı olduğuna dair bilgi ve inanca sahiptir. Dinî sevgi, 
saygı, teslimiyet, rıza, tevekkül vb. duyguları tecrübe etmektedir. Davranış olarak da dinin 
emrettiği şekilde yaşamaya, dini pratikleri yerine getirmeye özen gösterir. Böylece onun 
tutumunun üç unsuru da olumlu ve birbiriyle tutarlılık içindedir. Aynı tutarlılık olumsuz bir 
tutumda da görülebilir (Certel, 2011). 

Bazı tutumlarda öğeleri tutarlılığı belirgin olmayabilir. Örneğin; bir insan İslam dinîne 
inandığı için hacca gitmesi gerektiğini, haccın kendisi için farz olduğunu bilmektedir. 
(Olumlu zihinsel unsur) Ancak bu bilgisine rağmen, çevresindeki insanlardan çekindiği için 
hacca gitmek istememektedir. Hacca gitmek kendisine hatırlatıldığı zaman rahatsız 
olmaktadır. (Olumsuz duygusal tepki) Bu tutarsızlık davranış öğeleri oluşumunu 
engellemekte ve birey karmaşıklık içinde kalmaktadır. Bu tutuma dengesiz, yani daha 
yerleşmemiş tutum da diyebiliriz. Yerleşik tutum olabilmesi için zihinsel ve duygusal öğelerin 
birbirleriyle tutarlı hale gelmesi gerekir. Tutumlar arası tutarlılık derecesi son derece 
önemlidir. Genellikle tutumlar birbirleriyle tutarlılık gösterir. Örneğin; inancından dolayı 
içkiye karşı olumsuz bir tutum taşımakta olan bir bireyin, dine karşı olumlu bir tutum içinde 
olduğu söylenebilir (Peker, 2008). 
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Dinî Tutumların Oluşum ve Gelişimi 
 
Sosyo - Kültürel Faktörler: Tutumlar doğuştan gelmediğine ve sonradan öğrenildiğine göre, 
tutumların öğrenilmesi sosyalleşme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır diyebiliriz. İnsanlar, bir 
tutum nesnesiyle karşılaşır ve onunla ilgili olumlu ya da olumsuz bir deneyim yaşar. Bu ise 
kısmen bu insanların o nesneye yönelik tutumlarını biçimlendirir. Yani daha önce o kişinin 
başından geçmiş olay ve deneyimler tutumlara yön verir. Bu tecrübelerin yaşanmasında 
doğup yaşadığı çevre, cinsiyet, eğitim, sosyal mevki vb. çevresel etmenler önemli rol oynar.  

Bir insanda meydana gelen inanç ve tutumların oluşmasında, bireyin içinde yaşadığı 
sosyal ortamın ve kültürün etkisi vardır. Öğrenme süreci bu durumda, tutum oluşumunun en 
belirgin biçimini yansıtır.  Ancak sosyal ortam ve kültürün tesiri, idrak, yorum ve 
kullanılmaları ölçüsündedir. Bireyi çevreleyen bu sosyo-kültürel ortam, onun sosyalleşmesini 
de belirler. Sosyo-kültürel tesirlerin en önemlilerinden biri ise ailedir (Krech, 1999; İnceoğlu, 
2000).  

Çocukluk döneminde en fazla taklit edilen ve özdeşlenilen modeller anne-babadır. 
Doğal olarak çocuk, daha bebekliğin başından itibaren duygusal yakınlıklarını derinden 
hissettiği ebeveynine yönelir. Güven ve sevgi esasına dayalı ilişkileri, zamanla çocuğun anne 
ve babasıyla özdeşleşmeyi; yani kendisini onlarla bir tutmayı beraberinde getirir. 
Özdeşleşmenin etkisiyle çocuk, anne babasının tüm davranışlarını taklit etmeye ve onlara 
uygun davranmaya çalışır. Eğer anne baba dinî davranışlar sergiliyorsa (model olabiliyorsa), 
bu dinî davranışlar da çocuğun dünyasında yer bulmaya başlar. Dinî tutum ve davranışların 
temellenmesinde en etkili faktör, ilk çocukluk dönemindeki aile ilişkileridir (Hökelekli,  
2010). 

 İhtiyaç ve İstekler : İnanma ihtiyacı, insanın psiko-sosyal ihtiyaçlarındandır. İnsanlık 
tarihinde bu ihtiyacın tatmin edilmesine dönük değişik tanrılara ve dinlere inanılmıştır. Hiçbir 
çağda dinsiz bir toplumla karşılaşılmamıştır. İnsanlar dinî inanç, tutum ve davranışlarıyla 
ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Bu nedenle din insanların psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılamada 
önemli bir kurumdur. Din aynı zamanda insanların aşırı istek ve arzularını sınırlar. Bu 
sınırlamalar toplum düzeni ve insanlık için gereklidir. Bazı insanlar aşırı istek ve arzuları 
engellendiği için dine karşı olumsuz tutum takınabilmektedirler (Kaya, 1998). 

Tutumlar, bireyin çeşitli nesne ve olaylara karşı lehte veya aleyhte bir vaziyet alışı 
olduğuna göre, insanın ihtiyaç ve güdülerini tatmin eden şeylere karşı lehte, bunların 
doyumuna engel olan şeylere karşı da aleyhte tutum takınması doğaldır. Din de insanın bazı 
ihtiyaçlarına cevap verip bazı istek ve ihtiyaçlarını da belli bir disiplin, ölçü ve denge 
içerisinde tatmin etmek için sınırlandırıp kontrol ettiğine ve diğer bazılarını yasaklayarak 
baskı altına aldığına göre, dinî tutumların oluşmasında ferdin isteklerinin, ihtiyaçlarının ve 
güdülerinin önemli bir yeri vardır (Certel, 2011; Güngör, 1977). 

Dinî davranışların insanın bazı ruhî, zihinsel ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verdiği ve 
onu tatmin ettiği için yapıldığı bir gerçektir (Peker, 2008). Mesela; din insandaki sığınma, 
bağlanma, güvenlik altında bulunma, hayata ve olaylara anlam kazandırma, ölümle yok oluş 
düşüncesinden kurtulup ebediyen var olma ihtiyaçlarının doyumuna hizmet eder. Dindeki 
ibadetler, amelî hükümler, ahlâkî esaslar hem fert hem de toplum hayatına pratik yararlar 
sağlar.  Böylece dinîn ihtiyaçlara cevap vermesi, dine karşı olumlu tutum geliştirilmesinde 
etkilidir. Ancak bunun tam tersi de söz konusudur. Zira din, insanların bazı aşırı istek ve 
güdülerine sınırlandırmalar getirmektedir. Dinîn yasakladığı bu tür davranışları alışkanlık 
haline getirenler, dinî isteklerinin doyumuna engel olarak gördükleri için, dine karşı olumsuz 
tutum takınabilmektedirler. (Certel, 2011). 
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Dinî esasların kabulünde ve uygulanmasında psikolojik ve sosyal süreçler söz konusu 
olduğu için bu süreçler ihtiyaçla beraber istek ve iradeyi de gerekli kıldığı içindir ki sadece 
dinî ihtiyaç bir davranış için yeterli değildir (Hökelekli, 1993). Bu nedenle insanda dinî 
davranışların ortaya çıkması, onun yapısına bağlı fonksiyonel değerde bir ihtiyaç değil; duygu 
ve düşüncesine bağlı bir ihtiyaçtır diyebiliriz (Peker, 2008). 

Çeşitli Gruplara Mensubiyet, Siyaset,  Dinî Gurup ve Cemaatler: Dinî tutumun ve 
siyasi kimliğin oluşması da yine öncelikle ailede başlar, yaş ilerledikçe çeşitli grupların etkisi 
kendini göstermeye başlar. Bazı gençlerde ana babaya tepki olarak onların dinî ve siyasi 
tutumlarına zıt tutumlar görülebilmekte ise de, bu daha ziyade aşırı baskı uygulayan veya 
çocuğuyla tamamen ilgisiz anne-babaya karşı oluşan bir tepki şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
Bireyin grup bağları, tutumların oluşmasına yardım eder. Bireyin tutumlarının çoğunun 
kaynağı, onun sadakatle bağlı bulunduğu gruptandır. Kişinin tutumları gurubun kurallarını, 
değerlerini, inançlarını yansıtmak eğilimindedir. Ayrıca bireyin tutumlarını koruyabilmesi 
için aynı biçimde düşünen kimselerin (grubun) desteğine ihtiyaç vardır. Genellikle grup 
üyelerinin tutumları birbirine benzer. Dinî gurupların referans grup, dinî liderlerin referans 
kişi ya da siyasi liderlerin referans etkileri üzerine yapılmış araştırmalar, etkinin güçlü 
olduğunu göstermiştir (İnceoğlu, 2000; Peker, 2008).  

Grubun üyelerinin tutumları üzerinde, onu, geliştirici ya da engelleyici bir etkisi 
olduğu bilinmektedir. Eğer tutum değişimi grubun normuna uygunsa, grup bu değişimi 
desteklemekte, aksi yöndeyse engellemektedir. Dinî tutumlar söz konusu olunca, burada 
mezhepler, tarikatlar ve dinî cemaatler de gözden kaçırılmaması gereken bir husustur. Bu tür 
dinî gruplarda geçerli olan normlar, sadece doğru davranışların değil, doğru tutumların neler 
olduğunu da açıkça belirlediği için, bireyler grup normlarına uygun tutumları benimsedikleri 
nispette grupta takdir edilir; aksi halde grup tarafından ayıplanır, aşağılanır; hatta dışlanabilir. 
Biz buna grubun birey üzerindeki normatif etkisi diyebiliriz (Certel, 2011). 

Netice olarak; bütün tutumlar gibi dinî tutum oluşumunda toplumsallaşma süreci ve 
grup üyeliği en etkili faktörlerdir. Zira tutumların oluşmasında temel etken diğer bireylerdir.  
İçinde bulunduğu topluma uyma birey için hayatî önem taşır. Çünkü bireyin 
toplumsallaşabilmesi, onun kişiler arası ilişkiler yoluyla içinde bulunduğu toplumun rol 
beklentilerini ve tutumlarını öğrenme sürecine bağlıdır (Tekarslan, 1989). 

Aile: Doğumundan buluğ çağına kadar çocukların tutumları hemen hemen tamamen 
anne-babaları tarafından şekillendirilir. Anne-baba, çocukların oluşturdukları tutumların ilk 
kaynağıdır. Anne-babalar ile çocukların tutumlarını karşılaştıran araştırmalar, özellikle politik 
ve dinsel tutumları arasında büyük benzerlikler olduğuna işaret etmektedirler. Örneğin; 
çocukların politik tutumları, sigara içmeye karşı tutumları, dine karşı tutumları anne-
babanınkiyle çok güçlü benzerlik taşır. Genel olarak ana-babalar ile çocuklarının tutumları 
arasında benzerliler farklılıklardan daha fazladır. Bu ise, anne-babaların çocukların tutumları 
üzerinde uzun süren bir etkisinin olduğuna işarettir. Çocuklar büyüdükçe anne-babaların 
tutumlar üzerindeki etkisi azalır ve özellikle ergenlik döneminin başlamasıyla birlikte diğer 
sosyal etkenlerin rolü giderek artar (Morgan, 2004; Kağıtçıbaşı, 2010). 

Anne-babalar en çok din ve siyasi görüş gibi konularda çocuklar üzerinde etkili 
olmaktadırlar. Anne-baba ile çocuk arasındaki sıcak ve açık iletişim ebeveynlerin çocuk 
üzerindeki etkililiğini belirler (Freedman, 1989). Çok dindar yetişkinlerin daha çok, dindar 
olan anne-babalar tarafından yetiştirildiğini gösteren çok önemli bulgular da vardır (Allport, 
2004). 

Tutumlarımızın önemli bir kaynağını çevremizdeki insanların eylemleri oluşturur. 
Çocuk açısından anne-baba tüm öğrenme türlerini kapsayan güçlü bir etki kaynağıdır. Bu etki 
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çocukta anne-baba tutumlarıyla tutarlı tutumlar geliştirebileceği gibi, bazen de tutarsızlık 
gözlenebilmektedir (Hogg, 2007). Çocuk ve Ergenler ile anne-baba arasındaki ilişkilerinin 
yönü burada belirleyici olur. 

Bu dönemde aile ile birlikte okul ve çocuğun kişisel düşüncesi de dinî gelişime etki 
eden faktörler arasında yer alır. Özellikle dinî davranışların bütün aile fertlerinin katılımıyla 
hep birlikte yapılması, çocuğun bunları benimsemesinde önemli rol oynar (Hökelekli, 1993).  
Aile bireylerinin dinî tutum, davranış ve düşüncelerinin birlik ve uyum göstermesi, çocuğun 
dinî gelişiminin sağlıklı ilerlemesi ve çocuğun yaptıklarını benimsemesi açısından son derece 
önemlidir. Ana-babanın çocuğa gösterdikleri tutum ve davranışları ile ona öğrettikleri dinî 
bilgiler birbiriyle çelişmemelidir. Aksi halde çocukta şüphe ve güvensizlik duyguları 
oluşabilir, çocuk ana babadan gördüğü dine aykırı davranışlara özenebilir. Mesela; içki içen 
bir babanın çocuğuna içki içmenin haram olduğunu söylemesi yeterli değildir. Onun doğru 
olanı fiilen de yapması gerekir. Çünkü çocuklar, ana babalarından duyduklarından çok 
gördüklerini yaparlar (Certel, 2011). 

Tutum ve inançların doğuşunda ailenin önemli olduğunu söylemekle, çocuk tutumları 
ebeveyninden hazır alır diyemeyiz. Ailenin tesiri vardır, ama çocuğun ebeveyni ile aynı tutum 
ve inanca sahip olup olmaması o tutum ve inancın bizzat çocuk için ifade ettiği mana ve 
öneme bağlıdır. Kültürel tesirler, aile ile aynı istikamette olura ailenin tutumu işleme derecesi 
artar (Krech, 1999). 

Vergote, (1999) ‘çocuğun dünyaya geldiğinde, gerek dinî gerekse diğer bilgilerin 
hiçbirinden habersiz olduğunu, ilk bilgilerini ailede öğrendiğini, dinî tavırların erken 
dönemlerde teşekkül ettiğini, dinî duyguların uyanışının 7-14 yaşları arasında buna karşılık 
politik tavırların 15-18 yaşlar arasında ortaya çıkmaya başladığını, dolayısı ile ailenin 
yapısının dinî tutumları etkilediğini belirtir. Aile içinde birey doğal bir şekilde kendisine 
sunulan hayat tarzını içselleştirir ve zamanla tutumlar karakter halini alır. Sonuçta; ailede 
edinilen dinî yaşantı yine aile bireyleri aracılığı ile kuşaktan kuşağa aktarılarak devam eder’ 
der.  

Eğitim: Tutumların oluşmasına etki eden diğer önemli bir faktör ise eğitimdir. 
Eğitimin tutumlar üzerindeki etkisi eğitim düzeyine bağlı olarak değişir ve bugün genellikle 
çocuklar anne-babalarından daha üst düzeyde eğitim görmektedirler. Eğitim düzeyi arttıkça 
bireyin açık fikirliliği de artmaktadır. Eğitimin etkisi anne-babaların politik ve dinî 
inançlarının etkisi kadar kuvvetlidir diyebiliriz (Morgan, 2004). Eğer alınan eğitim dinî 
içerikli veya derslerin içinde din dersi varsa bireyin dine karşı tutumunun olumlu olması 
beklenir. Hiç dinî eğitim almayan veya dinîn aleyhinde bir eğitim alan bireyin dine karşı 
tutumu büyük oranda olumsuz olacaktır. Dinî tutumların oluşmasında alınan din eğitiminin 
önemli etkisi bulunmaktadır. Ülkemizde yapılan araştırmalarda İmam-Hatip Lisesi ve İlahiyat 
Fakültesinde okuyan veya mezun olanların dinî tutumları ve dindarlık düzeyleri diğer lise ve 
fakültelerden mezun olanlardan yüksek çıkmaktadır. Bu da alınan din eğitiminin dinî 
tutumlara olan etkisini göstermektedir (Doğan, 2007). 

Eğitim seviyesinin yükselmesine bağlı olarak dindarlıklarında daha dürüst ve tutarlı 
olmaya çalışanların bir kısmı, eski olumlu dinî alışkanlıklarının bir kısmından 
uzaklaşabilmektedir. Daha açık bir ifadeyle bazı dinî tutum ve davranışlarda kalite artarken 
bazı dinî davranış ve uygulamalar ortadan kalkmaktadır. Öğrenim durumu dindarlık ilişkisiyle 
ilgili konunun başında bahsettiğimiz ikinci boyuta geçmeden önce burada şöyle bir 
değerlendirme yapılabilir: Genel olarak eğitim seviyesinin düşüklüğü, dindarlığın daha basit; 
fakat daha içten ve samimi bir atmosferde sürüp gitmesiyle ilişkilendirilebilir. Buna karşılık 
eğitim seviyesinin yüksekliğine paralel olarak dindarlık, daha düşük etkinlik düzeyinde, fakat 
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daha aklî ve tutarlı temellere oturmuş bir karakter kazanabilmektedir. Doğal olarak din eğitimi 
veren kurumların durumu, hem dinî inanç, bilgi, tecrübe, ibadet, hem de etki boyutu açısından 
olumlu yönde farklılaşmalar gösterecektir (Hökelekli, 2010). 

 Çevre: Tutumlar, bireyin yaşadığı çevresel koşulların etkisiyle değişebilmektedir. Bu 
değişim aynı zamanda duygu, inanç ve değerlerde de bir değişimi ifade etmektedir. Çevre 
faktörleri aynı zamanda birer bilgi edinme kaynağıdır. Bu kaynaklardan elde edilen bilgiler 
istikametinde bireyin tutumları oluşup gelişmektedir. Çünkü bilgi, tutumun zihinsel öğesini 
teşkil eder. Bunun için daha küçük yaşlardan itibaren dinler hakkında edinilen bilgiler, 
özellikle içinde bulunulan aile ve toplumun benimsediği dinîn esaslarının daha geçerli ve 
doğru olduğuna dair açıklama ve uygulamalar, kişinin dinî tutumunun oluşmasında oldukça 
etkili olmaktadır (Peker, 2008). 

Çocuğun anne babasından sonra en çok zaman geçirdiği çevre, arkadaş ve 
öğretmenleridir. Arkadaş ve öğretmenleri çocuğun neyi sevip sevmeyeceğinin nelere karşı 
olumlu veya olumsuz tutum geliştireceğinin en önemli belirleyicileridir (Kaya, 1998).   

Bireyin çevresi deyince ilk akla akranları gelir. Bireyin akranları, ilişki içinde 
bulunduğu, aşağı yukarı kendisiyle aynı yaş ve eğitim düzeyinde olan arkadaşlarıdır. 
Arkadaşların tutumlar üzerinde etkisi, çocukların anne-babadan çok arkadaşları ve tanıdıkları 
ile birlikte olmaya başladığı ergenlik döneminde kendini gösterir. Arkadaşların tutumları 
şekillendiren önemli bir etken olmasının nedeni, insanların sevdikleri ve kolay ilişki 
kurdukları kişileri ‘otorite’ olarak görme eğiliminde olmalarıdır (Morgan, 2004). Siyasi 
düşüncemizden ahlak anlayışımıza, müzik tercihimizden giyime, saç biçimimizden davranış 
biçimimize birçok tutum objesine yönelik tutumlarımız arkadaş çevresinden etkilenir 
(Kağıtçıbaşı, 2010). 

Bireyin yetiştiği yerleşim türünün özelliği de dinî tutumların oluşmasında etkilidir. 
Büyük şehir veya kentlerde yaşayan bireyler ile küçük yerleşim birimlerinde yaşayan 
bireylerin din eğitimi veren ilgili kurumlara ve dinî bilgiye ulaşım imkânı farklıdır. Bu durum 
din eğitimi başta olmak üzere sosyo-ekonomik ve kültürel unsurların da tesiriyle bireylerin 
dinî tutumlarını etkilemektedir. Kırsal yerleşim bölgelerine göre şehirlerde daha entelektüel 
ve bilgiye dayalı tutumların gelişme ihtimali yüksektir, diyebiliriz. 
  Sosyo-Ekonomik Durum: Tutumlar ile sosyo-ekonomik durum arasında ilişki vardır. 
Sosyo-ekonomik düzey, gelir, eğitim ve meslek olmak üzere üç değişkenin karışımıdır. Bu 
değişkenlerden en önemlisi eğitimdir. Gelir düzeyi yüksek, eğitim düzeyi düşük olan bireyler, 
özellikle dinî ve ekonomik konularda daha tutucu olma eğilimindedirler (Morgan, 2004). 
Yapılan araştırmalar genel olarak değerlendirildiğinde, gelir düzeyi ile dinî tutum ve 
davranışlar arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. Araştırma bulgularına göre gelir seviyesi 
yükseldikçe dindarlık seviyesi azalmaktadır (Topuz, 1999). 

Bireylerin genellikle mesleğine uygun hareket etmesi beklenir. Din adamının dinîn 
gereklerini yerine getireceği, ona göre davranacağı varsayılır. Bireylerin meslekleri onların 
tutum ve davranışlarını etkiler. 

Medya: Medya, özellikle televizyon, tutumları etkileyen belli başlı faktörler 
arasındadır. Televizyonun yetişkinler üzerindeki etkisi net olarak bilinmese de çocuklardaki 
tutum oluşumunda önemli rol oynadığı tartışma götürmez bir gerçektir. Televizyon yeme 
alışkanlığından siyasi bilgiye kadar birçok alanda çocukları etkilemektedir (Hogg, 2007). 
Genç, medya özellikle televizyon sayesinde bilgiye daha kolay ulaşabilmektedir. Bu ise anne-
babanın çocuğun tutumlarının oluşumundaki etkisini azaltmaktadır (Morgan, 2004). Medya 
hem tutum oluşumuna, hem de var olan tutumların pekişmesine etki eder. Erken yaşlarda 
öğrenilen tutumlar, önemli yaşantı ve olaylar olmadığı takdirde kolay kolay değişmemektedir 
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(Kağıtçıbaşı, 2010). Özellikle çocuklar yeme alışkanlığından giyime, dinî inançtan siyasi 
görüşten kadar yetişkinlere oranla daha fazla medyadan etkilenmektedirler.  

Din Görevlileri ve Dindarlarla İlişkiler: İnsanlar tutumlarının oluşması konusunda, 
ilişki halinde olduğu diğer insanlardan etkilenirler. Bir din görevlisinin ya da kendisini çok 
dindar olarak gösteren bir kişinin yalan konuşması, başkalarını aldatması, kendi menfaatini 
düşünmesi, ona karşı olumsuz tutumların oluşmasına neden olur. Bu olumsuz tutum, ondan 
duyulan nefret, zamanla onun benimsediği inanç ve değerlere de yansır. Bu nedenle din 
görevlileriyle ve dindarlarla ilişkiler, dinî tutumların oluşumu ve gelişimi, hatta değişimi 
açısından önemli fonksiyona sahiptir (Peker, 2008). 

Dindar bir insanın tutum ve davranışlarının, onun dinî inançları tarafından 
şekillendirilmesi, dinî bir renk taşıması kadar tabii bir şey olamaz. Kişinin dinî inançlarının 
onun hayatında söz, tutum ve davranış olarak tezahür etmesi yadırganacak bir şey olamadığı 
gibi, gerekli ve sağlıklı bir durumdur. Ancak burada esas olan samimiyet ve ihlâstır. Kişinin 
dünyalık çıkar sağlamak amacıyla söz, tutum ve davranışlarıyla kendisini dindar ya da 
gerçekte olduğundan daha dindar gösterme gayreti içerisine girmesi, hem riya ve hem de din 
istismarıdır. Dindar insanlar kendileri gibi dindar insanlara oy verir, onlardan alış-veriş yapar, 
onlarla evlenir, onları görüp gözetir, iş verir, onlara daha yüksek değer ve statü atfederler 
(Certel, 2011 b). Verilmek istenen mesajı sözle anlatmaktansa bizzat yaşayarak lisan-ı haliyle 
anlatmak, yaşamadığı şeyleri anlatmamak ve davranışlarında yapmacılıktan uzak doğal 
hareket etmek diğer insanlar üzerinde daha çok tesir etmektedir. 

 Kişilik Özellikleri: Aynı kültür ve çevrede yaşayan insanlar, aynı çevresel faktörlerin 
etkisi altında bulundukları halde, birbirlerinden farklı dinî tutumlara sahip olabilmektedirler. 
Bu farkın kişilik özelliklerinden kaynaklandığı söylenebilir (Güngör, 1977). 

Tutum konusunda yapılan araştırmalar, bireyin kişilik yapısı ile tutumları arasında 
ilişki olduğu görüşünde birleşmektedir. Tutumlar, hem bireyin kişilik yapısını yansıtır, hem 
de bireyin kişiliğinin, ne tür tutumlara eğilimli olduğunun göstergesidir. Kısaca; bireyin 
kişiliği ile tutumları arasında karşılıklı etkileşim vardır (İnceoğlu, 2000). 

Başkalarının kişilik özellikleri de bireyin dinî tutumlarının oluşumunda etkili olduğu 
söylenebilir. Özellikle bir din görevlisinin ya da kendini dindar olarak gösteren bir kişinin 
kötü davranışlar sergilemesi, başkalarını dolandırması vb. gibi olumsuz davranışlarda 
bulunması, ona karşı olumsuz tutumların oluşmasına, tersine olumlu güzel davranışlarda 
bulunması ise diğer bireylerde dine ve dindara karşı olumlu tutumların meydana gelmesine 
neden olur. Din adamı veya dindar kimselere duyulan nefret veya sevgi zamanla benimsenen 
değer, inanç ve tutumlarımıza yansır. Dine karşı kişinin olumlu ya da olumsuz tutum 
geliştirmesinde ve tutum değiştirmesinde din görevlisi, din eğimcisi ve dindarların kişilik 
özellikleri etkilidir diyebiliriz (Kaya, 1998). 

Diğer bireylerin kişilik yapısı dinî tutumların oluşması sürecini etkileyen bir faktör 
olarak ayrı bir önem taşımaktadır. Din adamı veya dindar bilinen bir bireyin iletişim 
kurmasında, onun sahip olduğu çekingen, girişken, otoriter, demokrat, içe dönük, dışa dönük, 
mütevazi, kibirli vb. kişilik özellikleri diğer bireylerin tutumlarının oluşmasında etkili olur. 
Mesela; çekingen ve mahcup bir kimsenin etki derecesi ile muhteva ve biçim olarak girişken 
bir kişinin etki derecesi farklıdır (Certel, 2008). 
Fizyolojik Özellikler: Oldukça kalıcı genetik faktörlerin yanı sıra, geçici fizyolojik koşullar 
da bireysel ve bireylerarası tutum farklılaşmasına neden olabilir. Bunlar arasında hastalık, 
yaşlanma, belli ilaç ve tıbbi operasyonlar bireylerin tutum sisteminin içeriğini ve yönünü 
etkiler. Yaşlanmanın fizyolojik etkilerinin yanı sıra, fizyolojik olmayan etkileri de vardır. 
Deneyimlerin birikimi ya da sosyal rolün değişimi gibi... Bazı araştırma bulguları insanların 
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değişik yaşlarda tutumlarında belli aşamalar olduğunu kanıtlamaktadır. İnsanın, çocukluktan 
yaşlılığa kadarki gelişme sürecini inceleyen araştırmalar, insanların büyüdükçe egemenlik, 
saldırganlık, rekabet, baş eğme, bağımsızlık ve diğer genel tutum eğilimlerinde değişmeler 
olduğunu göstermiştir. İnsanların politik, ideolojik tutumlarının da gençlikten olgunluk çağına 
kadar, sistematik bir değişim geçirdiği araştırma bulguları arasındadır (İnceoğlu, 2000). 

Bu araştırmanın amacı, deneklerin cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, ekonomik gelir, dinî 
bilgi düzeyi, algılanan dindarlık düzeyi ve din eğitimi alma durumları gibi demografik 
özellikleriyle dinî tutumları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını bilimsel yöntemlerle 
objektif olarak tespit etmek ve sonuçlarını açık bir şekilde ortaya koyabilmektir. 

 
YÖNTEM 

Araştırma, dinî tutumların bazı demografik özelliklere göre incelenmesine yönelik 
tarama deseninde betimsel bir çalışmadır. Bu nedenle araştırmanın teorik bölümünün modeli 
dokümantasyon yöntem ve teknikleriyle uygulamalı araştırmanın modeli ise, geçmişte ya da 
halen var olan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan tarama (survey) modeli 
(Karasar, 2010) ve anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın evrenini, 2011 yılı Denizli il merkezinde yaşayan 15 yaş ve üstü bireyler 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 381.000 kişinin arasından tesadüfü (rastlantısal) 
seçilen 869 kişi oluşturmuştur.  SPSS 17.0 (Statistical Package for the Social Sciences) paket 
programı kullanılarak istatistiksel analizler yapılmıştır.  
 
Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi ve Verilerin Toplanması 

Araştırmada dinî tutum ve davranışları ölçebilmek için  Kaya (1998)  tarafından 
geliştirilen ‘Dinî Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır. Ayrıca deneklere ait kişisel bilgiler, ‘Kişisel 
Bilgi Formu’ ile toplanmıştır.  
 
Deneklere İlişkin Demografik verililer 

Araştırmaya katılan deneklerin cinsiyet dağılımına bakıldığında %49’u erkek, %51’i 
kadındır. Deneklerin yaş aralıklarına bakıldığında verilen cevaplarda ilk sırada %35,3 ile 22–
40 yaş aralığı yer almaktadır. Daha sonra deneklerin yaş aralığı sırasıyla %25,7 ile 41–60, 
%17,5 ile 18–21, %8,5 61 ve üzeri, %13 ile 15–17 yaş grubu oluşturmaktadır. Yaşları göz 
önüne alındığında görüşülen bireylerin  %65,8’inin 41 yaşın altında kişiler olduğu 
görülmektedir. Deneklerin eğitim durumlarına bakıldığında; %27’sinin ön lisans-lisans, 
%25,5’inin ortaöğretim (lise), %22,8’inin orta-ilköğretim, %19,7’sinin ilköğretim 1-5, 
%2,8’inin lisansüstü ve %2,2’sinin de hiç okula gitmemiş bireylerden oluştuğu görülmektedir. 
Deneklerin gelir durumu algılarına bakıldığında; %57,3’ünün orta, %30’unun iyi, %9,3’ünün 
düşük, %2’sinin çok düşük, %1,4’ünün ise çok iyi düzeyde gelire sahip olarak gördükleri 
anlaşılmaktadır. Deneklerin dinî bilgi düzeylerine göre dağılımına bakıldığında; %50,2’sinin 
iyi, %37,5’inin orta, %7,2’sinin zayıf-yetersiz ve %5,1’inin çok iyi düzeyde dinî bilgiye sahip 
olduklarını düşündükleri görülmektedir. Deneklerin kendi dindarlık algı düzeyleri ile ilgili 
sorumuza vermiş oldukları yanıtların dağılımına baktığımızda; %73,9’unu oluşturan büyük 
çoğunluğun kendisini dindar olarak, %19,8’i az dindar olarak, %4,4’ü çok dindar olarak, 
%2’si ise dine ilgisiz olarak görmektedir. Deneklerin dinî eğitimi nerede aldıkları ile ilgili 
tablo incelendiğinde, hiç dinî eğitim almayanların oranı %1,8 olduğu görülmektedir. Ailede 
din eğitimi alanların oranı%67, Kur’an kursunda %38,1, cami hocasından %43, din kültürü ve 
ahlak bilgisi dersinden %39,9, dinî kitaplardan %51,4, İmam Hatip Lisesinden %17,5 ve diğer 
kaynaklardan ise %9,7 olduğu görülmektedir. 
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BULGULAR VE YORUM  
Deneklerin cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, ekonomik gelir, dinî bilgi düzeyi, algılanan 

dindarlık düzeyi ve din eğitimi alma durumları gibi demografik özellikleriyle dinî tutumları 
arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için elde edilen bulgular ve yorumları 
aşağıda verilmiştir. 

 
Tablo 1. Dinî Tutum Puanının Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N X S 
Standart 

Hata 
t Sd p 

Kadın 443 3,36 0,48 0,02 0,43 867,00 0,67 

Erkek 426 3,35 0,48 0,02 

 

Tablo incelendiğinde dinî tutumların cinsiyete göre farklılık göstermediği 
anlaşılmaktadır. t(867)=.43, p> 0.05 

Araştırmaya katılan kadınların dinî tutum ölçeği ortalaması (X=3,36), erkeklerin  ise 
(X=3,35) ‘tir. Her iki grup arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark olmasa da kadınların dinî 
tutumlarında, erkeklere nazaran daha yüksek bir tutuma sahip oldukları görülmektedir.  

Erkek deneklere oranla kadınların dinî tutum puan ortalamasının (istatistiki olarak 
anlamlı olmasa da) biraz yüksek çıkması, kadınların duygusal olaylara karşı daha hassas ve 
daha duyarlı olmak üzere sosyalleşmesinden kaynaklandığı söylenebilir. 

Tablo 2. Dinî Tutum Puanının Yaşa Göre Varyans Analizi (Anova-Tukey) Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar Arası 
Anlamlı Fark 

Gruplar Arası 3,24 4,00 0,81 3,57 0,007 

3–4* Gruplar İçi 196,14 864,00 0,23   

Toplam 199,38 868,00    

*1. 15–17, 2. 18–21, 3. 22–40, 4. 41–60, 5. 61 ve üzeri 
 

Tablo incelendiğinde, dinî inanç ve davranışlara yönelik tutumların yaşa göre farklılık 
gösterdiği ortaya çıkmaktadır. (F(4;864))= 3,57,p<.05 

Tablo 3. Dinî Tutum Puanının Yaşa Göre Dağılımı 

  
N X S Standart Hata En Düşük En Yüksek 

15–17 113 3,34 0,34 0,03 2,00 3,87 

18–21 152 3,39 0,41 0,03 1,77 3,87 

22–40 307 3,28 0,58 0,03 0,87 3,87 

41–60 223 3,41 0,42 0,03 1,80 3,87 

61 ve Üzeri 74 3,44 0,46 0,05 1,43 3,87 

Toplam 869 3,35 0,48 0,02 0,87 3,87 
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Yaş grubuna göre dinî tutum ortalamaları içerisinde en yüksek ortalamanın 
(X=3,4419) 61 ve üzeri yaş grubuna ait olduğu görülmektedir. 41–60 yaş aralığında 
(X=3,4067) ortalamaya, 18–21 yaş aralığında olan bireyler (X=3,3945) ortalamaya, 46–55 yaş 
aralığında (X=3,3410) ortalamaya, 22–40 yaş aralığındaki denekler ise (X=3,2779) 
ortalamaya sahiptir. Anlamlı farklılığı oluşturan gruplar 22–40 ve 41–60 yaş aralığındaki 
gruplardır. 41–61 yaş grubunu oluşturan bireyler dinî tutum ortalamalarının özellikle 22–40 
yaş grubunu oluşturan bireylere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.   

Çalışmada, yaşın ilerlemesiyle dinî tutum puanının yükselmesi doğru orantılıdır. 61 ve 
üzeri yaşa sahip deneklerin en yüksek dinî tutum ortalamasına sahip olması, bu yaş döneminin 
dinî gelişim dönemi özellikleri ile de örtüşmektedir. 61 ve üzeri yaşa sahip deneklerin en 
yüksek dinî tutum ortalamasına sahip olmasının nedeni, yaşlılık dönemindeki insanların, 
yalnızlıklarını unutturacak, kendilerine belirli bir kimlik ve aidiyet duygusu kazandıracak ve 
özellikle de ölüm kaygısına karşı kendilerini rahatlatacak olan dinî inanç ve faaliyetlere 
yönelmeleri olabilir. 

Çalışmada yaşın ilerlemesiyle dinî tutum puanının yükseldiği, ancak bu duruma 22-40 
yaş arası deneklerin uymadığı görülmüştür.  22-40 yaş döneme girildiğinde, ergenlikte 
yaşanan şüphe, kararsızlık ve çalkantılar durulup dinî hayatta bir dengelenme, yeniden 
yapılanma, eski inanç ve alışkanlıkları gözden geçirip düzenleme yönünde gelişmeler yaşanır 
(Hökelekli, 1993). Yetişkinlik döneminin ilk yıllarında dinî ilgi ve uygulamalardaki düşüşte 
meslek edinme, mesleğe uyum sağlama, evlenme, askerlik, yeni ortamlara ve şartlara intibak 
etme vb. şeklinde bu dönemde ortaya çıkan yoğun problemlerin de etkili olduğu söylenebilir 
(Certel, 2011). 

Tablo 4. Dinî Tutum Puanının Eğitim Durumuna Göre Varyans Analizi (Anova-Tukey) Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar Arası 
Anlamlı Fark 

Gruplar Arası 2,65 5,00 0,53 2,33 ,041 

2–4* Gruplar İçi 196,72 863,00 0,23   

Toplam 199,38 868,00    

  *1. Hiç okula gitmemiş, 2. İlköğretim 1–5, 3. Orta-ilköğretim, 4. Orta (lise), 5. Ön lisans-lisans, 6.  Lisansüstü 
 

Tablo incelendiğinde, dinî inanç ve davranışlara yönelik tutumların eğitim durumuna 
göre farklılık gösterdiği ortaya çıkmaktadır. (F(5;863))= 2,33, p<0.05 

Tablo 5. Dinî Tutum Puanının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

  
N X S 

Standart 
Hata 

En Düşük En Yüksek 

Hiç Okula Gitmemiş 19 3,42 0,35 0,08 2,20 3,73 

İlköğretim 1–5 171 3,45 0,36 0,03 2,07 3,87 

Ortaokul-İlköğretim 198 3,34 0,40 0,03 1,13 3,87 

Ortaöğretim (lise) 222 3,31 0,54 0,04 1,43 3,87 

Ön Lisans-Lisans 235 3,33 0,51 0,03 1,17 3,87 

Lisansüstü 24 3,23 0,83 0,17 0,87 3,87 

Toplam 869 3,35 0,48 0,02 0,87 3,87 
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Eğitim durumuna göre dinî tutum ortalamaları içerisinde en yüksek ortalama (X=3,45) 
ilköğretim 1-5 eğitim düzeyine sahip gruba ait olduğu görülmektedir. Hiç okula gitmemiş 
grup  (X=3,42) ortalamaya, ortaokul-ilköğretim (X=3,34) ortalamaya, Ön lisan-lisans 
(X=3,33) ortalamaya, ortaöğretim-lise (X=3,31) ortalamaya ve Lisansüstü eğitim düzeyine 
sahip denekler ise (X=3,23) ortalamaya sahiptir. Anlamlı farklılığı oluşturan gruplar, 
ilköğretim 1-5 ve ortaöğretim-lise eğitim düzeyine sahip gruplardır. Genel olarak 
değerlendirildiğinde, eğitim düzeyi düştükçe dinî tutum puanının ters orantılı olarak arttığı 
gözlenmektedir.  

Genel olarak eğitim ve dindarlık düzeyi açısından bulunan diğer sonuçlarla bu 
çalışmada bulunan sonuçlar arasında bir benzerlik görülmektedir. Hiç okula gitmemiş grup ve 
ilköğretim 1-5 eğitim düzeyine sahip deneklerin, yargılama ve eleştirme yapmadan duygu 
odaklı dinî tutum geliştirdikleri görülmektedir. Eğitim düzeyi yükseldikçe, bilgi düzeyinin de 
yükselmesiyle araştıran, yargılayan ve değerlendiren bireylerin arttığı anlaşılmaktadır. Anne 
babadan görerek müslüman olan bireyin inanma meselesini, akıl ve mantık blokajı üzerine 
oturtup imanını  perçinlemesi, bunun için de yeterli bilgi seviyesinde olunması gerektiği 
düşünülebilir.  
 

Tablo 6. Dinî Tutum Puanının Gelir Durumuna Göre Varyans Analizi (Anova-Tukey) Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar Arası 
Anlamlı Fark 

Gruplar Arası 0,15 4,00 0,04 0,17 ,956 

_ Gruplar İçi 199,22 864,00 0,23   

Toplam 199,38 868,00    

 

Tablo incelendiğinde, dinî inanç ve davranışlara yönelik tutumların gelir durumuna 
göre farklılık göstermediği anlaşılmaktadır. (F(4;864))= 0,17, p>0.05 

 
Tablo 7. Dinî Tutum Puanının Gelir Durumuna Göre Dağılımı 

  N X S Standart Hata En Düşük En Yüksek 

Çok Düşük 17 3,34 0,41 0,10 2,50 3,87 

Düşük 81 3,32 0,45 0,05 1,67 3,87 

Orta 498 3,35 0,48 0,02 1,17 3,87 

İyi 261 3,37 0,49 0,03 0,87 3,87 

Çok İyi 12 3,36 0,20 0,06 3,07 3,73 

Toplam 869 3,35 0,48 0,02 0,87 3,87 

  

Gelir durumuna göre dinî tutum arasında anlamlı bir fark olmamakla beraber gelir 
grupları içerisinde en yüksek ortalamanın (X=3,37) iyi düzeye sahip gruba ait olduğu 
görülmektedir. Çok iyi düzeyde olan grup  (X=3,36) ortalamaya, orta düzeyde olan grup 
(X=3,35) ortalamaya, çok düşük düzeyde olan grup (X=3,34) ortalamaya ve son olarak düşük 
düzeyde olan grup (X=3,32) ortalamaya sahiptir.  
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İstatistiki olarak gruplar arasında anlamlı fark olmasa da, gelir durumu yüksek 
bireylerin dinî tutum ortalamalarının daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu durumu, 
muhafazakâr bireylerin sosyo-ekonomik düzey olarak iyi duruma geldiği, aynı zamanda 
muhafazakârlıklarını da korudukları şeklinde yorumlayabiliriz. 

Tablo 8. Dinî Tutum Puanının Dinî Bilgi Düzeyine Göre Varyans Analizi (Anova-Tukey) Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar Arası 
Anlamlı Fark 

Gruplar Arası 6,82 3,00 2,27 10,21 ,000 
1–2* 
1–3* 
2–3* 

Gruplar İçi 192,56 865,00 0,22   

Toplam 199,38 868,00    

  *1. Zayıf-yetersiz, 2. Orta, 3. İyi, 4. Çok iyi 

Tablo incelendiğinde, dinî inanç ve davranışlara yönelik tutumların, dinî bilgi 
durumuna göre farklılık gösterdiği ortaya çıkmaktadır. (F(3;865))= 10,21, p<0.01 

Tablo 9. Dinî Tutum Puanının Dinî Bilgi Düzeyine Göre Dağılımı 

  N X S Standart Hata En Düşük En Yüksek 

Zayıf -Yetersiz 63 3,09 0,61 0,08 1,43 3,87 

Orta 326 3,33 0,48 0,03 1,43 3,87 

İyi 436 3,42 0,43 0,02 1,13 3,87 

Çok İyi 44 3,27 0,61 0,09 0,87 3,87 

Toplam 869 3,35 0,48 0,02 0,87 3,87 

 

Dinî bilgi düzeyine göre dinî tutum ortalamaları içerisinde en yüksek ortalama 
(X=3,42) iyi düzeyde dinî bilgisi olan gruptur. Orta düzeyde dinî bilgiye sahip olan grup  
(X=3,33) ortalamaya, çok iyi düzeyde dinî bilgiye sahip olan grup (X=3,27) ortalamaya ve 
zayıf-yetersiz düzeyde dinî bilgiye sahip olduğunu belirten grup (X=3,09) ortalamayla son 
sırada yer almaktadır. Aralarında anlamlı farklılık oluşan gruplar, zayıf-yetersiz ile orta, zayıf-
yetersiz ile iyi, orta ile iyi düzeyde dinî bilgiye sahip olduklarını belirten gruplardır.  

İyi düzeyde dinî bilgiye sahip grubun en yüksek ortalamaya sahip olması, bilginin 
beraberinde bilinçlenmeyi getirdiği şeklinde yorumlanabilir. Çok iyi düzeyde dinî bilgiye 
sahip olan grup ortalamasının, iyi düzeyde dinî bilgiye sahip gruptan düşük, zayıf-yetersiz 
düzeyde dinî bilgiye sahip gruptan yüksek olması, bilgi düzeyinin çok yükselmesinin zihni 
karışıklığa ve tereddütlere yol açabildiği, dolayısıyla dinî tutum düzeyinde hafif bir 
gerilemeye sebep olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 10. Dinî Tutum Puanının Algılanan Dindarlık Düzeyine Göre Varyans Analizi (Anova-Tukey) Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar Arası 
Anlamlı Fark 

Gruplar Arası 48,14 3,00 16,05 91,77 ,000 1–2* 
1–3* 
1–4* 
2–3* 
2–4* 

Gruplar İçi 151,24 865,00 0,18   

Toplam 199,38 868,00    

  *1. Dine ilgisizim, 2. Az Dindarım, 3. Dindarım, 4. Çok Dindarım 
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Tablo incelendiğinde, dinî inanç ve davranışlara yönelik tutumların algılanan dindarlık 
düzeyine göre farklılık gösterdiği ortaya çıkmaktadır. (F(3;865))= 91,77, p<0.01  

Tablo 11. Dinî Tutum Puanının Algılanan Dindarlık Düzeyine Göre Dağılımı 
Algılanan Dindarlık 

Düzeyi 
N X S Standart Hata En Düşük En Yüksek 

Dine İlgisizim 17 2,07 0,74 0,18 0,87 3,87 

Az Dindarım 172 3,08 0,56 0,04 1,17 3,87 

Dindarım 642 3,45 0,36 0,01 1,13 3,87 

Çok Dindarım 38 3,51 0,44 0,07 1,93 3,87 

Toplam 869 3,35 0,48 0,02 0,87 3,87 

 

Algılanan dindarlık düzeyine göre dinî tutum ortalamaları içerisinde en yüksek 
ortalamanın (X=3,51) çok dindar olduğunu belirten gruba ait olduğu görülmektedir. Dindar 
olduğunu belirten grup  (X=3,45) ortalamaya, az dindar olduğunu belirten grup (X=3,08) 
ortalamaya sahipken, dine ilgisiz olduğunu belirten grup (X=2,07) ortalamayla son sırada yer 
almaktadır. Anlamlı farklılığı oluşturan gruplar dine ilgisiz ile az dindar, dine ilgisiz ile 
dindar, dine ilgisiz ile çok dindar, az dindar ile dindar, az dindar ile çok dindar olduklarını 
belirten gruplardır.  

Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı gibi, deneklerin algılanan dindarlık düzeyi 
yükseldikçe, dinî tutum ortalaması da yükselmektedir. Kendisini Dindar olarak tanımlayan 
bireylerin olumlu dinî tutuma sahip bireyler olduğu, dindarlık seviyesi yükseldikçe, dinî 
tutum seviyesinin de olumlu yönde yükseldiği söylenebilir. 

Tablo 12. Dinî Tutum Puanının Deneklerin Din Eğitimi Alma Durumlarına Göre Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

  N 
Sıra 

Ortalaması 
Sıralar 

Toplamı 
U p 

Hiç Din Eğitimi 
Almadım 

Evet 16 384,53 6152,5 
6217,5 ,417 

Hayır 853 435,95 371862,5 

 

Tablo incelendiğinde, dinî tutumların hiç din eğitimi alıp almama durumuna göre 
farklılık göstermediği anlaşılmaktadır. (Mann Whitney U=6217,5; p=0,417; p>0,05). 

Hiç din eğitimi almayanların dinî tutum ölçeği sıra ortalaması (X=384,53),  alanların 
ise (X=435,95) ‘tir. Her iki grup arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark olmasa da din 
eğitimi alanların dinî tutumlarında almayanlara nazaran daha yüksek bir ortalamaya sahip 
oldukları görülmektedir.  

İstatistiki olarak iki grup arasında anlamlı bir fark olmamasının nedeni, hiç din eğitimi 
almadıklarını belirten deneklerin de çeşitli kanallardan dolaylı olarak din eğitimi almış 
olabilecekleri şeklinde değerlendirilmiştir. Ayrıca gruplar arasındaki elaman dağılımının çok 
farklı olması (16-853) da bu sonucun çıkmasında etkili olmuş olabilir. 

Tablo 13. Dinî Tutum Puanının Aileden Din Eğitimi Alma Durumuna Göre T-Testi Sonuçları 

  N X S 
Standart 

Hata 
t Sd p 

Ailemden Din 
Eğitimi Aldım 

Evet 582 3,35 0,47 0,02 
-,618 867,0 ,537 

Hayır 287 3,37 0,50 0,03 
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Tablo incelendiğinde dinî tutumların aileden din eğitimi alma durumuna göre farklılık 
göstermediği anlaşılmaktadır. t(867)= -0,618, p> 0.05 

Ailelerinden din eğitimi aldıklarını belirten bireylerin dinî tutum ölçeği ortalaması 
(X=3,35),  almayanların ise (X=3,37)’dir.  Her iki grup arasında istatistikî olarak anlamlı bir 
fark olmasa da aileden din eğitimi alanların dinî tutumlarında almayanlara nazaran daha 
düşük bir ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. 

Aileden alınan din eğitiminin bireylerin dinî tutumlarını olumlu etkileyemediği, hatta 
biraz olumsuz etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu duruma yol açan etkenlerin başında aile 
büyüklerinin anlattıkları ile uyguladıkları dinî yaşantının tutarsız olması yani, dinî eğitim 
veren aile büyüklerinin anlattıkları dinî hayatı kendilerinin yaşamamaları gösterilebilir. 
Ayrıca aile bireyleri arasındaki huzursuzluk veya sıkıntılar, bireyin hareketlerinin aile 
büyükleri tarafından kısıtlanması gibi nedenlerden dolayı aileden alınan din eğitiminin 
bireyler üzerinde ters etki yaptığı düşünülebilir.  

Aile bireylerinin dinî tutum, davranış ve düşüncelerinin birlik ve uyum göstermesi, 
çocuğun dinî gelişiminin sağlıklı ilerlemesi ve çocuğun yaptıklarını benimsemesi açısından 
son derece önemlidir. Ana-babanın çocuğa gösterdikleri tutum ve davranışları ile ona 
öğrettikleri dinî bilgiler birbiriyle çelişmemelidir. Aksi halde çocukta şüphe ve güvensizlik 
duyguları oluşabilir. Sonuçta çocuk anne-babadan gördüğü dine aykırı davranışlara 
özenebilir. 
Tablo 14. Dinî Tutum Puanının Kur’an Kursundan Din Eğitimi Alma Durumuna Göre T-Testi Sonuçları 

  N X S 
Standart 

Hata 
t Sd p 

Kur’an Kursundan 
Din Eğitimi Aldım 

Evet 331 3,42 0,42 0,02 
3,519 800,41 ,000 

Hayır 538 3,31 0,51 0,02 

 

Tablo incelendiğinde dinî tutumların Kur’an kursundan din eğitimi alma durumuna 
göre farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. t(800,41)= 3,519, p< 0.01 

Kur’an kursundan din eğitimi alanların dinî tutum ölçeği puan ortalaması (X=3,42),  
almayanların ise (X=3,31)’tir. Her iki grup arasında istatistikî olarak oldukça anlamlı bir fark 
ortaya çıkmaktadır. Kur’an kursundan din eğitimi alanların dinî tutumlarında almayanlara 
nazaran daha yüksek bir ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Bu sonuca göre, Kur’an 
kurslarında gerçekleştirilen din eğitimi uygulamalarının olumlu dinî tutum geliştirme 
konusunda başarıya ulaşmış olduğunu söyleyebiliriz. 
 

Tablo 15. Dinî Tutum Puanının Cami Hocasından Din Eğitimi Alma Durumuna Göre T-Testi Sonuçları 

  N X S 
Standart 

Hata 
t Sd p 

Cami Hocasından Din 
Eğitimi Aldım 

Evet 374 3,39 0,41 0,02 
1,980 865,50 ,048 

Hayır 495 3,33 0,52 0,02 

Tablo incelendiğinde, dinî tutumların cami hocasından din eğitimi alma durumuna 
göre farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. t(865,5)= 1,98, p< 0.05 

Cami hocasından din eğitimi alanların dinî tutum ölçeği ortalaması (X=3,39), 
almayanların ise (X=3,33)’tür. Her iki grup arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark ortaya 
çıkmaktadır. Cami hocasından din eğitimi alanların dinî tutumlarında, almayanlara nazaran 
daha yüksek bir ortalamaya sahip oldukları görülmektedir.  
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Araştırmanın bulgularına göre, camilerde görev yapan din adamlarının olumlu dinî 
tutum geliştirme konusunda cemaati etkilediklerini söyleyebiliriz. Ancak deneklerin aile, 
DKABD, Kur’an Kursu gibi diğer kaynaklardan da din eğitimi almış olabilecekleri, din 
eğitiminin tüm yönleriyle ele alınması gerektiği, olumlu dinî tutum geliştirmeye diğer 
kaynakların da katkı sağlamış olabileceği de değerlendirilmiştir. 

Tablo 16. Dinî Tutum Puanının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Alma Durumuna Göre T-Testi Sonuçları 

  N X S 
Standart 

Hata 
t Sd p 

DKAB Dersi Aldım 
Evet 347 3,29 0,50 0,03 

-3,167 706,04 ,002 
Hayır 522 3,40 0,46 0,02 

Tablo incelendiğinde dinî tutumların Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi alma 
durumuna göre farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. t(706,04)= -3,167, p< 0.05 

Deneklerden, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi alanların dinî tutum ölçeği puan 
ortalaması (X=3,29), almayanların ise (X=3,40)’tır. Her iki grup arasında istatistikî olarak 
anlamlı bir fark ortaya çıkmaktadır, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi alanların dinî 
tutumlarında almayanlara nazaran daha düşük bir ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. 

Bu sonuçları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatı ve öğretmenlerinin 
yeterliliğinin ihtiyaca cevap veremediği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatının 
yeniden gözden geçirilmesi ve öğretmen yetiştirme sürecindeki aksaklıkların tespit edilmesine 
ihtiyaç olduğu şeklinde yorumlayabiliriz. 

Tablo 17. Dinî Tutum Puanının Dinî Kitaplardan Din Eğitimi Alma Durumuna Göre T-Testi Sonuçları 

  N X S 
Standart 

Hata 
t Sd p 

Dinî Kitaplardan Din 
Eğitimi Aldım 

Evet 447 3,44 0,42 0,02 
5,354 805,38 ,000 

Hayır 422 3,26 0,52 0,03 

Tablo incelendiğinde, dinî tutumların dinî kitaplardan din eğitimi alma durumuna göre 
farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. t(805,38)= 5,354, p< 0.01 

Deneklerden, dinî kitaplardan din eğitimi alanların dinî tutum ölçeği puan ortalaması 
(X=3,44),  almayanların ise (X=3,26)’tir. Her iki grup arasında istatistikî olarak oldukça 
anlamlı bir fark ortaya çıkmaktadır. Dinî kitaplardan din eğitimi alanların dinî tutumlarında 
almayanlara nazaran daha yüksek bir ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Bu sonucu, 
dinî içerikli yayınlar insanlar üzerinde etkili olmaktadır. Bu alanda kalitenin ve çeşitliliğin 
artırılarak devam etmesine ihtiyaç vardır şeklinde yorumlayabiliriz. Ya da dine ilgili ve din 
konusunda daha güçlü tutuma sahip olanların daha çok dini kitap okumakta oldukları 
düşünülebilir. 

Ayrıca, deneklerin aile, DKABD, Kur’an Kursu gibi diğer kaynaklardan da din eğitimi 
almış olabilecekleri, din eğitiminin tüm yönleriyle ele alınması gerektiği, olumlu dinî tutum 
geliştirmeye diğer kaynakların da katkı sağlamış olabileceği de değerlendirilmiştir. 

Tablo 18. Dinî Tutum Puanının İmam Hatip Lisesinden Din Eğitimi Alma Durumuna Göre T-Testi Sonuçları 

  N X S 
Standart 

Hata 
t Sd p 

İmam Hatip 
Lisesinden Din 
Eğitimi Aldım 

Evet 152 3,49 0,38 0,03 
4,487 274,61 ,000 

Hayır 717 3,33 0,49 0,02 

Tablo incelendiğinde dinî tutumların İmam Hatip Lisesinden din eğitimi alma 
değişkenine göre farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. t(274,51)= 4,487, p< 0.01 
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Deneklerden, İmam Hatip Lisesinden din eğitimi alanların dinî tutum ölçeği 
ortalaması (X=3,49),  almayanların ise (X=3,33)’tür. Her iki grup arasında istatistikî olarak 
oldukça anlamlı bir fark ortaya çıkmaktadır, İmam Hatip Lisesinden din eğitimi alanların dinî 
tutumlarında almayanlara nazaran daha yüksek bir  ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. 
Araştırma bulguları, İmam Hatip Liselerinde verilen din eğitiminin amacına ulaştığının kanıtı 
olarak yorumlanabilir. 

Tablo 19. Dinî Tutum Puanının Diğer Kaynaklardan Din Eğitimi Alma Durumuna Göre T-Testi Sonuçları 

  N X S 
Standart 

Hata 
t Sd p 

Diğer Kaynaklardan 
Din Eğitimi Aldım 

Evet 84 3,45 0,47 0,05 
1,910 102,59 ,059 

Hayır 785 3,34 0,48 0,02 

Tablo incelendiğinde dinî tutumların diğer kaynaklardan din eğitimi alma durumuna 
göre farklılık göstermediği anlaşılmaktadır. t(102,59)= 1,91, p> 0.05 

Diğer kaynaklardan din eğitimi alanların dinî tutum ölçeği ortalaması (X=3,45),  
almayanların ise (X=3,34)’tür. Her iki grup arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark olmasa 
da diğer kaynaklardan din eğitimi alanların dinî tutumlarında almayanlara nazaran daha 
yüksek bir ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. 

Deneklerin büyük bir çoğunluğu diğer kaynakları, cemaatlerin dinî sohbetleri ve 
öğrenci yurtları olarak belirtmişlerdir. Bu sonuçlara göre din eğitiminde ve dinî tutum 
oluşumunda dini grupların da etkili olduğu söylenebilir. 
 
Sonuç  

Araştırmaya katılan deneklerin dinî tutumlarında cinsiyete göre her iki grup arasında 
istatistikî olarak anlamlı bir fark olmasa da kadınların, erkeklere oranla daha yüksek dinî 
tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Dinî tutumların yaşa göre farklılık gösterdiği, dinî tutum ortalamaları içerisinde en 
yüksek ortalamanın 61 ve üzeri yaş grubuna ait olduğu, daha sonra sırasıyla 41–60 yaş, 18–21 
yaş, 46–55 yaş grubu gelirken, en düşük ortalamanın 22–40 yaş aralığındaki gruba ait olduğu 
tespit edilmiştir. 

Dinî tutumların eğitim durumuna göre farklılık gösterdiği, eğitim durumuna göre dinî 
tutum ortalamaları içerisinde en yüksek ortalamanın ilköğretim 1-5 eğitim düzeyine sahip 
gruba ait olduğu, daha sonra sırasıyla hiç okula gitmemiş grup, orta-ilköğretim, önlisan-lisans, 
orta-lise grubu gelirken en düşük ortalamanın lisansüstü eğitim düzeyine sahip gruba ait 
olduğu tespit edilmiştir. 

Dinî tutumlarda gelir durumuna göre farklılık görülmemekle beraber, gelir grupları 
içerisinde en yüksek ortalamanın iyi düzeye sahip gruba ait olduğu, daha sonra sırasıyla çok 
iyi düzeyde olan grup, orta düzeyde olan grup, çok düşük düzeyde olan grup gelirken en 
düşük ortalamanın düşük düzeyde olan grupta olduğu tespit edilmiştir. 

Dinî tutumların dinî bilgi düzeyine göre farklılık gösterdiği, dinî bilgi düzeyine göre 
en yüksek ortalamanın iyi düzeyde dinî bilgisi olan gruba ait olduğu, daha sonra sırasıyla orta 
düzeyde dinî bilgiye sahip olan grup, çok iyi düzeyde dinî bilgiye sahip olan grup gelirken en 
düşük ortalamanın zayıf-yetersiz düzeyde dinî bilgiye sahip olan grupta olduğu tespit 
edilmiştir. Bu sonuca göre dini bilgi ile dini tutum arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki 
olduğu söylenebilir. 

Dinî tutumların, algılanan dindarlık düzeyine göre farklılık gösterdiği, dindarlık 
düzeyine göre dinî tutum ortalamaları içerisinde en yüksek ortalamanın çok dindar olduğunu 
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belirten gruba ait olduğu, daha sonra sırasıyla dindar olduğunu belirten grup, az dindar 
olduğunu belirten grup gelirken en düşük ortalamanın dine ilgisiz olduğunu belirten grupta 
olduğu tespit edilmiştir. 

Dinî tutumların, din eğitimi alıp almama durumuna göre farklılık göstermediği, her iki 
grup arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark olmasa da din eğitimi alanların dinî 
tutumlarında almayanlara nazaran daha yüksek bir tutum ortalamasına sahip oldukları tespit 
edilmiştir. 

Dinî tutumların, aileden din eğitimi alma durumuna göre farklılık göstermediği, her iki 
grup arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark olmasa da aileden din eğitimi alanların dinî 
tutumlarında almayanlara nazaran daha düşük bir tutum ortalamasına sahip oldukları tespit 
edilmiştir. 

Dinî tutumların, Kur’an kursundan din eğitimi alma durumuna göre farklılık 
gösterdiği, Kur’an kursundan din eğitimi alanların dinî tutumlarında almayanlara nazaran 
daha yüksek bir tutum ortalamasına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Dinî tutumların, cami hocasından din eğitimi alma durumuna göre farklılık gösterdiği, 
cami hocasından din eğitimi alanların dinî tutumlarında almayanlara nazaran daha yüksek bir 
tutum ortalamasına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Dinî tutumların, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden din eğitimi alma durumuna 
göre farklılık gösterdiği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden din eğitimi alanların dinî 
tutumlarında almayanlara nazaran daha düşük bir tutum ortalamasına sahip oldukları tespit 
edilmiştir. 

Dinî tutumların, dinî kitaplardan din eğitimi alma durumuna göre farklılık gösterdiği,   
dinî kitaplardan din eğitimi alanların dinî tutumlarında almayanlara nazaran daha yüksek bir 
tutum ortalamasına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Dinî tutumların, İmam Hatip Lisesinden din eğitimi alma durumuna göre farklılık 
gösterdiği, İmam Hatip Lisesinden din eğitimi alanların dinî tutumlarında almayanlara 
nazaran daha yüksek bir tutum ortalamasına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Dinî tutumların, diğer kaynaklardan din eğitimi alma durumuna göre her iki grup 
arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark olmasa da diğer kaynaklardan din eğitimi alanların 
dinî tutumlarında almayanlara nazaran daha yüksek bir tutum ortalamasına sahip oldukları 
görülmektedir. 
 
Öneriler 

Araştırmanın bulguları ve yorumlarına ilişkin sonuçlar dikkate alınarak geliştirilen 
öneriler aşağıda maddeler halinde verilmiştir: 
1. Araştırma verilerine göre istatistiki olarak anlamlı bir fark olmasa da ailesinden din 

eğitimi alma durumu deneklerin dinî tutumuna olumsuz  yansımıştır. Bu durum, ailede 
verilen din eğitiminin kalitesi ve pedagojik esaslara uygunluğu ile ilgili olabileceği gibi, 
dinî tutum yönüyle aileye dönük bir tepkinin etkisinden de olabilir. Diyanet işleri 
başkanlığına bağlı kurumlardaki görevliler tarafından ailelere dönük etkili iletişim 
becerileri eğitimi verilebilir. 

2. Din eğitimi verilen okul, ders ve kurslarda görevli personelin pedagojik donanımını 
artırmaya dönük hizmet içi eğitime alınması, verilen din eğitiminin etkisini artıracak, 
verilen kaliteli din eğitimi ise dinî tutuma olumlu olarak yansıyabilecektir. 

3. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden din eğitimi alanların dinî tutumlarının, 
almayanlara nazaran daha düşük bir tutum ortalamasına sahip olması, Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi ders öğretmenlerinin üniversitelerde yetiştirilmesinde pedagojiye dönük 
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derslerin ihtiyaca göre yeniden düzenlenmesi grektiği ayrıca Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi ders müfredatının gözden geçirilip yenilenmesine ihtiyaç olduğu söylenebilir. 
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INVESTIGATION OF THE IMPACT OF ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS 
FREEDOM ON ECONOMIC GROWTH USING PANEL DATA ANALYSIS 

 

                                                                                                                   
   Cüneyt KILIÇ1                                  Feyza ARICA2             Özgür TOPKAYA3 
 

ABSTRACT 
 The question of which variables determine economic growth has been considered to 
be one of the most important research questions since Solow’s first works in 1950s by many 
economists. In this study, the relationship among business freedom, entrepreneurship and 
economic growth nexus in selected 20 high-income OECD countries over the period 2001-
2011 was surveyed. One way fixed effects model was estimated to explore the relationship 
among the variables selected. The empirical part of the paper uses data on business freedom, 
Total early-stage Entrepreneurial Activity for male and female working age population 
separately as measurements of entrepreneurship. The study proposes that entrepreneurial 
activity significantly affects economic growth. 

Key Words: Entrepreneurship, business freedom, economic growth, panel data 
analysis, fixed effect model, entrepreneurial activity. 

 
GİRİŞİMCİLİK VE İŞ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE 

ETKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ 
 
ÖZ 
Ekonomik büyümenin belirleyicilerinin hangi değişkenler olduğuna dair sorulan 

soruların cevapları, Solow’un ilk çalışmalarını ortaya koyduğu 1950 yılından buyana birçok 
iktisatçı tarafından araştırılmaktadır. Bu çalışmada iş özgürlüğü, girişimcilik ve ekonomik 
büyüme ilişkisi 20 yüksek gelirli OECD ülkesi için 2001–2011 dönemi verileri kullanılarak 
analiz edilmiştir. Tek yönlü sabit etki modeli seçilmiş değişkenler arasındaki ilişki 
incelemektedir. Çalışmanın ampirik kısmı iş özgürlüğü, erkek ve kadın çalışma çağındaki 
nüfusun toplam erken dönem girişimsel aktivite oranını ayrı ayrı girişimcilik ölçütü olarak 
kullanmaktadır. Elde edilen ampirik bulgulara göre girişimsel aktivitenin ekonomik büyümeyi 
önemli ölçüde pozitif (olumlu) yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, iş özgürlüğü, ekonomik büyüme, panel data analizi, 
sabit etki modeli, girişimsel aktivite.    
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1. INTRODUCTION 
 

Entrepreneurs play a determinant role on the societal, economic and cultural 

environment of a country. However, they are directly affected by socio-economic, cultural 

and political environment of a given country as well. By taking into consideration that 

entrepreneurs are an important influence over a given country’s economic success, it is clearly 

desirable to know what sorts of social institution provide a favourable climate for developing 

qualities of entrepreneurship (Casson, 1982: 12). Entrepreneurs need a barrier-free business 

environment to foster an economy.  

Business freedom is discussed under economic freedoms in the literature and it is 

possible to acquire quantitative data on a specific country’s business environment where 

entrepreneurs are active. The economic freedom index to measure this data was created by 

Heritage Foundation and Wall Street Journal in 1995. There is also another economic freedom 

index created by Cato Institute, USA and the Fraser Institute, Canada (Lau and Lam, 2002: 

664). For the purposes of the study Heritage Foundation and The Wall Street Journal’s 

economic freedom index has been taken into consideration. The Index is one of the oldest 

commonly known global indexes. It includes data in 10 freedom categories–business, trade, 

fiscal, monetary, investment, financial, labor, corruption, government size and property rights, 

corruption and freedom. The data as far as 1995 is accessible (Acs and Szerb, 2009: 20). 

The study consists of several parts. Firstly, the concepts of entrepreneurship and 

business freedom have been discussed. Secondly, effects of entrepreneurship and business 

freedom on economic growth have been put forward. Following the literature review about 

the past studies in this research area; data, model and econometric methodology have been 

included in the study. Lastly, findings of the research and concluding remarks have been 

proposed. 

 
 2. CONCEPTUALIZATION OF ENTREPRENEURSHIP, TOTAL EARLY 
STAGE ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AND BUSINESS FREEDOM 

 
Wennekers and Thurik (1999) stress that entrepreneurship is the clear ability and 

desire of individuals, on their own, in teams, within and outside existing organizations for the 

purpose of interpreting and creating new economic opportunities, and introducing their ideas 

in the market, in the face of uncertainty and other obstacles, by making decisions on location, 
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form and the use of resources and institutions (Wennekers and Thurik, 1999: 46-47).  Thus 

entrepreneurship is regarded as the participation of individuals in the activities of 

entrepreneurship. These activities of individuals statistically find meaning in the rate of new 

establishment rates or business ownership status of individuals. These records can be stated as 

measures to assess the level of entrepreneurship activities of a given country. This type of 

demographic classification was introduced by Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

Consortium.  

GEM aims to investigate differences at national levels and types of entrepreneurship 

and to link these to job creation and economic growth. However, unlike other national 

economic characteristics, like GDP, or inflation, national entrepreneurship can be referred to 

as the net result of individual decisions to realize entrepreneurial initiatives. In this individual 

perspective and in light of the GEM objectives, every person engaged in any behavior related 

to new business creation, no matter how modest, is relevant to the national level of activity. 

GEM refers to people who are entrepreneurially active as adults in the process of setting up a 

business they will (partly) own and or currently owning and managing an operating young 

business. This definition is basically similar to the most appropriate focus of entrepreneurial 

research (Reynolds et al., 2005: 208-209).  

Total early-stage Entrepreneurial Activity (TEA) is a term that is used to refer to 

percentage of 18-64 population who are either a nascent entrepreneur or owner-manager of a 

new business in the GEM studies. Besides, TEA can be divided into two groups based on the 

gender of entrepreneurs as total early-stage entrepreneurial activity for male working age 

population and total early-stage entrepreneurial activity for female working age population 

(GEM, 2013). 

Entrepreneurship needs an environment where their activities are not limited. The 

level of freedom of a business environment can be expressed by the concept of ‘business 

freedom’.  

Business freedom, a component of economic freedom index, is a quantitative measure 

of the ability to commence, operate, and end a business in a given country that represents the 

overall burden of regulation as well as the efficiency of government in the regulatory process 

(Heritage Foundation, 2011: 447). 
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3. EFFECTS OF ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS FREEDOM ON 
ECONOMIC GROWTH 

 
The theory of economic growth strongly implies the significant role of entrepreneurial 

activity  in the economy (Baumol, 1968: 65). Entrepreneurs in a given economy attempt to 

shape it by taking available economic activities. Yet, the level to which entrepreneurs enjoy 

the possible economic opportunities depends on the degree to which entrepreneurs function 

without restrictions. In order to obtain economic growth a barrier free business environment 

for entrepreneurs should be designed by the policy makers. 

Today entrepreneurship has become increasingly important to developed countries as a 

source of economic growth and employment creation (Thurik et al., 2008: 673).  

Entrepreneurship activities are one of the primary determinants of economic change and the 

dynamics that move society to a greater economic height. Business start-ups to exploit a 

perceived business opportunity would lead to economic growth, but it is also possible that 

obligatory entrepreneurship may not lead to economic development. Being pushed into 

entrepreneurship (self-employment) because all other options for work are either absent or 

unsatisfactory can even lead to under development (Griffith, 2012: 1). On the contrary, if the 

existing environment is not suitable for entrepreneurship activities the economy would be 

affected negatively. 

 
 4. LITERATURE REVIEW 
 
  Among studies that examine the relationship between entrepreneurship and economic 

growth, studies at the nation-state are limited (Van Stel et al., 2005: 311-321). Barro (1991) 

showed that entrepreneurs are the most important factors in explaining the differences in 

growth across economies. 

  Van Stel (2005) et al. investigated whether TEA influences GDP growth for a sample 

of 36 countries. They tested whether the influence depended on the level of economic 

development measured as GDP per capita. The study put forward that entrepreneurial activity 

by nascent entrepreneurs and owner/managers of young businesses affected economic growth, 

but that this effect depended upon the level of per capita income. The result suggested that 

entrepreneurship played a different role in countries in different stages of economic 

development. 
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 Salgado-Banda (2005) used different two measures as proxy variables of productive 

entrepreneurship in order to explore the linkage between productive entrepreneurship and 

economic growth in 22 OECD countries over the period of 1975-1998. These measures are 

patent applications and self-employment or business ownership. According to Salgado-Banda 

(2005) entrepreneurship, measured by patent applications, had both statistical and economic 

relevance on economic growth. The empirical results showed that self-employment or 

business ownership appeared to be negatively associated with economic growth. This meant 

that self-employment could be associated with rent-seeking activities or other non-innovative 

areas instead of productive entrepreneurship by Salgado-Banda (2005). 

 Wong et al. (2005) used cross-sectional data on 37 countries in order to explore the 

relationship between the measures of entrepreneurial activities and economic growth. Authors 

tested four types of TEA which were high-growth total entrepreneurial activity, opportunity 

total entrepreneurial activity, necessity total entrepreneurial activity, and overall total 

entrepreneurial activity. They found that only high-growth potential TEA had a significant 

impact on economic growth as one of the four types of TEA,  

 Nyström (2008) investigated the relationship between economic freedom and 

entrepreneurship, measured by self-employment, in 23 OECD countries for the period 1972-

2002. The empirical results showed that a smaller government sector, better legal structure 

and security of property rights and less regulation of credit, labour and business caused to 

increase entrepreneurship activity. 

 Braunerhjelm (2010) found that there existed a positive relationship between 

entrepreneurship and economic growth in 20 OECD countries over the period 1981-2002 

(Braunerhjelm, 2010: 1-82). 

 Valliere and Peterson (2009) tested the impacts of three types of TEA, namely high-

expectation entrepreneurship activity (HEA), opportunity entrepreneurial activity (OEA) and 

necessity entrepreneurial activity (NEA) on GDP growth rates in 24 developed (these 

countries have per capita GDP more than US$ 20.000) and 20 emerging countries (these 

countries had per capita GDP less than US$ 20.000) for years 2004 and 2005. According to 

the empirical results of the authors, HEA entrepreneurs seemed to positively contribute 

growth in the case of developed countries, but other two entrepreneurs did not. The sign of 

NEA was positive, but NEA was not statistically significant variable. OEAs were negatively 
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associated with growth in developed countries. The case of emerging countries was different 

to the case of developed countries. Hence, the specific entrepreneurship terms had no 

significant effects on economic growth.  

 Vázquez-Rozas et al. (2010) analyzed the effect of entrepreneurial capital on GDP 

growth in Spanish and Portuguese regions from 2000 to 2008. They used the ratio of 

companies created in each region as a proxy variable of entrepreneurial capital. They found 

that the effect of the entrepreneurship capital on GDP growth was positive and significant. 

  Klarl (2011) found that entrepreneurial activity positively affected growth rate of ideas 

on the balanced growth path. Hence, according to Klarl (2011), the existence of lead 

entrepreneurship contributed significantly to technological change. 

 
 

 5. DATA MODEL AND ECONOMETRIC METHODOLOGY 
 

5.1. Data and model 
 
In order o empirically investigate the impact of entrepreneurship on economic growth, 

this paper estimate for the available time period, 2001-2011, among 20 high-income OECD 

countries: Australia, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, 

Iceland, Ireland, Israel, Italy,  Japan, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, 

United Kingdom, United States4. Some countries are excluded from the sample, although they 

are high-income OECD member, since these countries have no available data in selected 

period. Missing data are a part of almost all research. In order to overcome the missing data 

problem, we have taken the mean values of the series because the Ordinary Least Squares 

estimator we preferred used the deviations from the mean.  

The question of which variables determine economic growth has been considered to be 

one of the most important research questions since Solow’s first works in 1950s by many 

economists. We have focused on the relationship between economic growth and the 

entrepreneurial activity from entrepreneurship indicators. In this study, the economic growth 

models which will be estimated are as follows: 

0 1 2ln _ . _ . _it i i it i it itgdp ppp a a bus free a overall TEA ε= + + +                                      (1) 

                                                           
4 According to World Bank’s list of economies issued in 18 July 2011, high-income OECD countries have got 
gross national income (GNI) per capita exceeding $ 12,276 per year.  
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0 1 2ln _ . _ . _it i i it i it itgdp ppp bus free TEA m uβ β β= + + +                                              (2) 

0 1 2ln _ . _ . _it i i it i it itgdp ppp bus free TEA fδ δ δ υ= + + +                                                 (3)     

        

A description of the variables used this study and their data sources follows: 
 (1) Member countries’ business freedom index (bus_free) is taken from the Heritage 

Foundation (2012). 

(2) GDP per capita based on purchasing power parity (lngdp_ppp) is measured by the 
logarithm of GDP per capita, ppp index (2005=100). The data on GDP are obtained 
from World Bank’s World Development Indicators (2012). 

(3) Total early-stage Entrepreneurial Activity (overall_TEA) is used to measure 
entrepreneurship. Overall_TEA means the percentage of 18-64 population who are 
either a nascent entrepreneur or owner-manager of a new business. This data 
obtained from Global Entrepreneurship Monitor (GEM). 

(4) Total early-stage Entrepreneurial Activity for male working age population 
(TEA_m) and Total early-stage Entrepreneurial Activity for female working age 
population (TEA_f) for male and female separately is used as well as overall_TEA, 
which is used to measure Entrepreneurial activity. The data on TEA are taken from 
GEM. 

In order to process the study E views 7.0, Gauss 6.0, and Rats 7.0 are used.  Adding 

Total early-stage Entrepreneurial Activity for male and female working age population 

separately to the model and using the recent period have differentiated this study from the 

other studies subjected the relationship between entrepreneurship and economic growth. In 

order to estimate these regressions, we preferred the analysis of panel data. The analysis of 

panel or longitudinal data is the subject of one of the most active and innovative bodies of the 

economic growth literature, because panel data provide such a rich environment for the 

development of estimation techniques and theoretical results (Greene, 2008: 54-66). 

Table 1 presents the descriptive statistics and correlation matrix of the variables used 

in the study. According to correlation matrix, all explanatory variables is positively correlated 

with GDP per capita and the intensity of this correlation ranged from twenty one to thirty five 

percent. 
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Table 1. Descriptive Statistics and Correlation Matrix of the Variables 

 gdp_ppp overall_TEA TEA_m TEA_f bus_free 
Mean 31866.38 6.390909 8.386727 4.391955 81.59864 
Median 31950.22 5.800000 7.600000 3.850000 85.00000 
Maximum 49175.28 36.40000 41.80000 26.20000 100.0000 
Minimum 14213.73 0.900000 1.400000 0.300000 66.10000 
Std. Dev. 6509.484 3.261619 4.025492 2.523583 9.979218 
Correlation Matrix gdp_ppp overall_TEA TEA_m TEA_f bus_free 
gdp_ppp 1.000000 0.241912 0.267388 0.212965 0.353003 
overall_TEA 0.241912 1.000000 0.976547 0.950926 0.131650 
TEA_m 0.267388 0.976547 1.000000 0.876067 0.113498 
TEA_f 0.212965 0.950926 0.876067 1.000000 0.177512 
bus_free 0.353003 0.131650 0.113498 0.177512 1.000000 

 
 5.2. Econometric Methods and Findings 

 
 Panel unit root tests 

 
In order to get unbiased estimations, firstly we investigate the existence of unit root in 

the series. Several different panel unit root tests are available. The stationarity properties of 

the variables are tested by the panel unit root tests of Levin et al. (2002) (LLC), Im et al. 

(2003) (IPS), and. LLC (2002) assume that the coefficients of lagged dependent variable to 

be homogenous across all cross sections, while IPS (2003) allow the coefficients of lagged 

dependent variables to be heterogeneous and for residual serial correlation. Other test 

Maddala and Wu (1999) consider deficiency of both the LLC and IPS frameworks and offer 

an alternative testing strategy (Barbieri, 2006: 5-16). MW is based on a combination of the p-

values of the test statistics for a unit root in each cross-sectional unit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

Table 2. Results of Panel Unit Root Test 

Variable LLC IPS PP-Fisher 
gdp_ppp         Constant   Constant Trend 

-3.85               64.13 
[0.00]***       [1.00] 

Constant  Constant Trend 
-0.41            13.17 
[0.33]           [1.00] 

Constant  Constant Trend 
41.48                 11.90 
[0.40]                [1.00] 

lngdp_ppp -4.52              -1.91 
[0.00]***       [0.02]** 

-0.85            1.23 
[0.19]           [0.89] 

45.48                 11.97 
[0.25]                 [1.00] 

∆lngdp_ppp -6.97              -8.23 
[0.00]***       [0.00]*** 

-2.30            -0.98 
[0.01]**        [0.16] 

65.52                 66.08 
[0.00]***          [0.00]*** 

overall_TEA 3.67                -3.23 
[0.99]             [0.00]*** 

-1.37            -1.44 
[0.08]*          [0.07]* 

120.34                148.84 
[0.00]***           [0.00]*** 

TEA_m -6.30              -12.97 
[0.00]***       [0.00]*** 

-4.42            -2.19 
[0.00]***      [0.01]** 

139.45                151.7 
[0.00]***           [0.00]*** 

TEA_f -10.45            -2.77 
[0.00]***       [0.00]*** 

-4.41            -0.02 
[0.00]***      [0.49] 

116.29                118.46 
[0.00]***           [0.00]*** 

bus_free 
 
lnbus_free 
 
∆lnbus_free 

-1.18              1.19 
[0.11]             [0.88] 
-0.77              1.78 
[0.21]          [0.96] 
-15.02          -11.10 
[0.00]***      [0.00]*** 

-0.26             0.81 
[0.39]            [0.79] 
-0.16              0.75 
[0.43]            [0.77] 
-7.22           -2.34 
[0.00]***    [0.00]*** 

48.6                   32.37 
[0.16]                 [0.79] 
52.66                  55.74 
[ 0.08]*              [0.05]** 
155.49                128.76 
[0.00]***           [0.00]*** 

Numbers in brackets are p-values. *, ** and *** indicates the statistical significance at 10, 5, and 1% levels 
respectively. The max lag lengths were set to 3 and Schwarz Bayesian Criterion was used to determine the 
optimal lag length.  

 
 Results for the panel unit root tests are shown in Table 2. As can be readily seen from 

Table 2, most of the tests (with the exception of the LLC test) fail to reject the unit root null 

for gdp_ppp and lngdp_ppp in both constant and constant plus time trend, but the tests (with 

the exception of the IPS test in one case) do reject the null of a unit root for lngdp_ppp in 

difference form. Similarly we are able to strongly reject the unit root null hypothesis for all 

indicators of entrepreneurship activity. We are unable to reject the unit root null hypothesis at 

the 5 percent level significance in all of the tests for bus_free, but we are able to reject the null 

of a unit root for lnbus_free in difference form. 

 From these findings, we conclude that lngdp_ppp and lnbus_free are integrated of 

order one, or I(1). In addition, all indicators of entrepreneurship activity are integrated of 

order zero, or I(0). At this stage, it is necessary to turn to panel cointegration techniques in 

order to determine whether a long-run equilibrium relationship exists among the non-

stationary variables in level form.  

  
 Panel Cointegration Tests 

 
 After the order of stationarity has been determined, our next step is to apply panel 

cointegration methodology. We perform panel cointegration tests for three models 
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(lngdp_ppp, lnbus_free, overall_TEA), (lngdp_ppp, lnbus_free, TEA_f), and (lngdp_ppp, 

lnbus_free, TEA_m). These tests are developed by Pedroni (1999, 2004). Pedroni (1999) 

allows for heterogeneous slope coefficients across individuals. This test consists of within-

dimension and between-dimension, which comprise totally seven component test statistics. To 

analyze the existence of the long-run equilibrium relationship among the variables, the results 

of Pedroni panel cointegration tests we conduct are reported in Table 3 for the three models. 

 

Table 3. Pedroni Panel Cointegration Tests 

For Eq.1 
                            Within-Dimension                                                Between-Dimension 
 Statistic  Statistic 
Panel v-stat -2.66 

(0.99) 
Group rho-Statistic 5.51 

(1.00) 
Panel-rho stat 4.23 

(1.00) 
Group PP-Statistic 2.22 

(0.98) 
Panel-PP stat 3.17 

(0.99) 
Group ADF-Statistic 5.18 

(1.00) 
Panel ADF-stat 5.79 

(1.00) 
  

Numbers in parenthesis are p-values. The max lag lengths were set to 4 by Schwarz Bayesian Criterion with the 
assumption of the deterministic trend and constant.  

 
For Eq.2 

                            Within-Dimension                                                 Between-Dimension 
 Statistic  Statistic 
Panel v-stat -2.62 

(0.99) 
Group rho-Statistic 5.70 

(1.00) 
Panel-rho stat 4.32 

(1.00) 
Group PP-Statistic 2.56 

(0.99) 
Panel-PP stat 3.25 

(0.99) 
Group ADF-Statistic 2.63 

(0.99) 
Panel ADF-stat 6.93 

(1.00) 
  

Numbers in parenthesis are p-values. The max lag lengths were set to 4 by Schwarz Bayesian Criterion with the 
assumption of the deterministic trend and constant.  

 
For Eq.3 

                            Within-Dimension                               Between-Dimension 
 Statistic  Statistic 
Panel v-stat -2.65 

(0.99) 
Group rho-Statistic 5.02 

(1.00) 
Panel-rho stat 3.84 

(0.99) 
Group PP-Statistic 0.23 

(0.59) 
Panel-PP stat 1.94 

(0.97) 
Group ADF-Statistic -0.00 

(0.49) 
Panel ADF-stat 4.41 

(1.00) 
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Numbers in parenthesis are p-values. The max lag lengths were set to 4 by Schwarz Bayesian Criterion with the 
assumption of the deterministic trend and constant.  

 
As it is seen from Table 3, the results of Pedroni panel cointegration test statistics for 

the three models strongly fail to reject the null hypothesis of no cointegration, hence there is 

no evidence of long-run cointegration relationships among variables. Thus, we conduct panel 

OLS estimator in this study. 

 
Table 4. Test of Cross-section Effects 

Effects Test Statistic Eq.1 Statistic Eq.2 Statistic Eq.3 
Cross-section F 288.35 

(0.00)*** 
281.16 

(0.00)*** 
297.13 

(0.00)*** 
Cross-section Chi-square 654.33 

(0.00)*** 
649.82 

(0.00)*** 
659.70 

(0.00)*** 
Numbers in parenthesis are p-values. *** indicates the statistical significance at 10 level. 
 

Table 4 shows the results of test of cross section fixed effects for the three models. We 

estimate the relationship among economic growth, business freedom, and entrepreneurship 

using one-way fixed effects estimator. Employing the one-way fixed effects model will give 

reliable results since the probability values of both cross section F and cross-section Chi-

square statistics are smaller than 0.01 at significance level. 

 

Table 5. The Results for One-way Fixed Effects Model 

For eq. 1. Dependent Variable: ∆lngdp_ppp 
Panel OLS β  t-ratio std.error prob. 

Overall_TEA 0.0037 0.002 1.6699 0.096* 

∆lnbus_free 0.0722 0.042 1.6978 0.091* 

C@trend 9.9622 
0.0089 

0.180 
0.001 

55.138 
6.7207 

0.000*** 
0.000*** 

*, ** and *** indicates the statistical significance at 10, 5, and 1% levels respectively. 

 
For eq. 2. Dependent Variable: ∆lngdp_ppp 

Panel OLS β  t-ratio std.error prob. 

TEA_m 0.0014 0.001 1.9000 0.369 

∆lnbus_free 0.0768 0.042 1.7991 0.073* 

C@trend 9.9533 
0.0090 

0.181 
0.001 

54.765 
6.700 

0.000*** 
0.000*** 

*, ** and *** indicates the statistical significance at 10, 5, and 1% levels respectively. 
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For eq. 3. Dependent Variable: ∆lngdp_ppp 
Panel OLS β  t-ratio std.error prob. 

TEA_f 0.004 0.002 1.863 0.0642* 
∆lnbus_free 0.071 0.042 1.681 0.094* 
C@trend 9.969 

0.008 
0.180 
0.001 

55.258 
6.489 

0.000*** 
0.000*** 

*, ** and *** indicates the statistical significance at 10, 5, and 1% levels respectively. 

 
 
The results obtained from the one-way fixed effects are shown in table 5. According to 

Table 5, business freedom index has statistically significant and positively effect on economic 

growth for all three models as expected from the literature.  

Interestingly, even though TEA_m has no significantly impact on economic growth, 

the both the coefficients of overall_TEA and TEA_f, which are used as the indicators of 

entrepreneurial activity are significant and positive in all three models. Hence, we can say that 

business freedom and especially Total early-stage Entrepreneurial Activity for female 

working age population are important determinants in promoting economic growth. 

 
6. CONCLUSION 

 
This  paper  contributes  to  the  empirical  literature  on  the  determinants  of  

economic growth across  countries. In this study, the relationship among business freedom, 

entrepreneurship and economic growth nexus in selected 20 high-income OECD countries 

over the period 2001-2011 was surveyed. After reviewing the theoretical principles and 

experimental studies, the model and estimation was introduced.  

The empirical part of the paper uses data on business freedom and Total early-stage 

Entrepreneurial Activity for male and female working age population separately as a measure 

of entrepreneurship from a database including 20 OECD countries covering the period 2001 

to 2011. 

We also hope our findings will be of interest to public policy makers. Adding Total 

early-stage Entrepreneurial Activity for male and female working age population separately to 

the model and using the recent period have differentiated this study from the other studies 

subjected the relationship between entrepreneurship and economic growth. In order to 

estimate these regressions, we preferred the analysis of panel data.   

Women’s entrepreneurship has been recognized during the last decade as an important 

untapped source of economic growth and the studies with the topic of women in 
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entrepreneurship has been largely neglected in the social sciences. However, a number of 

women who are involved in businesses have increased.  In addition The World Bank’s World 

Development Report 2011 suggests that productivity could increase by as much as 25% in 

some countries if discriminatory barriers against women were removed. Removing these 

barriers, such as discriminatory property and inheritance laws, cultural practices, lack of 

access to formal financial institutions, and time constraints due to family and household 

responsibilities, will create greater opportunities for sustainable enterprises run by women. 

This in turn will contribute to women’s economic empowerment and gender equality as well 

as helping to generate sustainable growth and jobs (ILO, 2012). From this point of view, we 

focused on women’s entrepreneurship in addition to total entrepreneurship. 

According to the obtained empirical findings, business freedom index has statistically 

significant and positively effect on economic growth for all three models as expected from the 

literature. Interestingly, even though TEA_m has no significantly impact on economic 

growth, the both the coefficients of overall_TEA and TEA_f, which are used as the 

measurements of entrepreneurship are significant and positive in all three models. Hence, we 

can say that business freedom and Total early-stage Entrepreneurial Activity for female 

working age population are important determinants in promoting economic growth. 

Consequently female entrepreneurship contributes to countries’ economic growth using 

unique skills, resources and practices. In particular, there is a high correlation of economic 

growth and entrepreneurial activity among high income OECD countries 
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PROMOTING HUMAN RIGHTS IN ACP COUNTRIES BY 

CONDITIONALITY: EUROPEAN UNION`s DEVELOPMENT ASSISTANCE 

 

Derya Özveri∗∗∗∗ 

Abstract 

EU’s development policy on the African, Caribbean and Pacific (ACP) countries 

begins with Treaty of Rome (1957). Over the following decade, these states gained their 

sovereignity and because of the ex-colonial bounds with EU member states, it was important 

to build up a co-operation within a brand new approach. The Lomé Conventions; aimed to 

have a broader and enhanced relation between the partners. At Lomé IV (1990-2000) 

introduced an updated clause confirmed human rights as an 'essential element' of cooperation, 

signifying that any violation could lead to partial or total suspension of development aid by 

European Union after prior consultation of other ACP nations and the abusing party. EU 

changed its route from a sole aid provider to, so to say an actor who is referring to political 

conditionality towards its ACP partners. This paper intends to argue, if this conditionality 

clause really indicates a greater EU influence on ACP countries for improving their poor 

conditions on human rights and providing human security throughout the region and also if 

the EU development assistance is really a motive for these developing countries to reform 

their policies and instruments on human security by improving human rights practices in their 

countries or not.  

Key Words: European Union, the African, Caribbean and Pacific Countries, 

Conditionality, Development Assistance, Human Rights 
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AFRİKA, KARAYİP VE PASİFİK ÜLKERİ’NDE KOŞULLULUK 

ARACILIĞIYLA İNSAN HAKLARINI İYİLEŞTİRMEK: AVRUPA BİRLİĞİNİN 

KALKINMA YARDIMI 

Öz 

Avrupa Birliği (AB)’nin Afrika, Karayip ve Pasifik (AKP) ülkelerine yönelik 

kalkınma politikası Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kuran Roma Anlaşması (1957) ile 

başlamıştır. Gelecek yıllarda bu ülkeler bağımsızlıklarını bir bir kazansalar da, AB ülkelerinin 

bu bölgelerdeki eski koloniyel bağları ve tarihleri, yeni bir yaklaşımla işbirliğinin kurulması 

ihtiyacını doğurmuştur ve Lome Anlaşmaları ile birlikte de amaçlanan ilişki kurulmaya 

başlanmıştır. 4.Lome Anlaşması (1990-2000) ile bu ilişki farklılaşmaya başlamış; kalkınma 

yardımı artık insan haklarını iyileştirmek koşuluna bağlanarak, bu ülkelerde ki insan hakları 

ihlallerine göz yumulmasının bu yardımı kısmen veya tamamen askıya alacağı maddesi ile 

anlaşmada yer bulmuş; böylece, AB sadece yardım veren bir kimlikten çıkıp, yardım ortakları 

olan bu ülkelere siyasi şart koşan bir aktör konumuna gelmeye çalışmıştır. Bu çalışma, 

koşulluluk ilkesi ile birlikte AKP ülkelerindeki zayıf insan hakları karnesini düzeltmede, 

AB’nin kalkınma yardımının bir ateşleyici güç olduğunu göstererek , bu ülkelerde ki insani 

güvenlik sorununa yönelik politika ve araçları olumlu yönde etkilediğini ve AB’nin insan 

hakları koşulunu getirerek normatif bir aktör olarak yardım sağlayıcı rolde bu bölgelerde var 

olma isteğinin bu ülkeleri olumlu etkilerini göstermeye çalışmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeri, , Koşulluluk, 

Kalkınma Yardımı, İnsan Hakları 

I-Introduction 

The European Union (EU) and the African, Caribbean and Pacific countries (ACP 

countries) share special relations that take their roots from the history. These political, 

economic and social relations are revealed under the framework of development cooperation 

of the EU. The Cotonou Agreement signed in 2000, follows on from the previous conventions 

(Yaoundé, Lomé) and currently provides the general framework for relations between the 

Union and the 79 ACP countries. This framework is reinforced by EU, regional and national 

agencies and actors and supplemented by a financial instrument called European 

Development Fund (EDF). 
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From Lome IV onwards, it has been seen, that EU changed its route from a sole aid 

provider to, one can calls; an actor who is referring to political conditionality towards its ACP 

partners. This paper intends to argue, if this path change really indicates a greater EU 

influence on ACP countries for improving their poor conditions on human rights and 

providing human security throughout the region and also if this aid conditionality on EU 

development assistance is really a motive for these developing countries to reform their 

policies and instruments on human security by improving human rights practices in their 

countries or not.  

II-Historical Background 

EU’s development policy lays its foundation on the association of certain overseas 

countries and territories (OCTs) and sub-Africa, the Caribbean and the Pacific states (ACP) to 

the European Community when it was created in 1957 with the Treaty of Rome.  Over the 

following decade, these states gained their sovereignty and because of the ex-colonial bounds 

with EU member states, it was important to build up a co-operation within a brand new 

approach.  

The two successive Yaoundé Conventions in 1963 and 1969 grounded the relations on 

a legal basis and gave a start for enhancing the partnership between European Economic 

Community and these states.  

However 1970’s came along with huge changes in the world and Community’s 

development policy had to change as well. After the accession of United Kingdom, this urgent 

need has grown because with United Kingdom’s membership, new states within the British 

Commonwealth System had been added in the Community’s partnership perspective. These 

changes leaded to the first Lomé Convention in 1975. This period was also important for 

European Economic Community (EEC) enhancing its relations with Maghreb and Mashreq 

countries and also with Asian and Latin Countries. 

The Lomé Convention focused on two key elements of co-operation which are 

economic and commercial and also development cooperation. The main financial and 

technical instruments of the cooperation are the European Development Fund (EDF). This 
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cooperation is based on three main institutions: the Council of Ministers, the Committee of 

Ambassadors and the Joint Assembly. Lomé Conventions has expired in 2000. Until the year 

2000, four Lomé conventions had been signed. Each one of them aimed to have a broader and 

enhanced relation between the partners. But Lomé IV (1990-2000) had some different 

features than the others. Lomé IV became the first development agreement to incorporate a 

human rights clause as a 'fundamental' part of cooperation (article 5). Further changes were 

made at Lomé's IV revision five years later (1995-2000). An updated clause confirmed human 

rights as an 'essential element' of cooperation, meaning that any violation could lead to partial 

or total suspension of development aid by European Union after prior consultation of other 

ACP nations and the abusing party. It was the first development agreement to set such a 

clause of conditionality. Another important feature is the decentralized cooperation, which 

involves other actors in the development process as civil society that gives a more social 

perspective to the partnership rather than a sole economic one (Daerden 2003). 

After the expiration of Lomé IV on 29 February 2000, the new partnership agreement 

between the European Union and the ACP countries was signed on 23 June 2000 in Cotonou, 

capital of Benin. The Cotonou Agreement introduced a new approach and a broader 

partnership while preserving the fundamental instruments of the partnership from the Lomé 

Conventions. Its aims are to strengthen the political dimension of the partnership, and to leave 

more space to the ACP countries for the implementation process of the policies by giving 

them more responsibility as the owner of the development projects. 

It is based on five pillars: 

� a comprehensive political dimension,  

� participatory approaches including civil society 

� a strengthened focus on poverty reduction,  

� a new framework for economic and trade cooperation,  

� a reform of financial cooperation.  
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Cotonou agreement also preserved the conditionality that Lomé IV brought about the 

human rights, democracy and rule of law which leads one to ask why EU changed its route 

from an aid provider, to so to say a normative actor and referred to political conditionality 

towards its ACP partners. 

II- What Is Conditionality Clause for Aid Programs? 

Basically, conditionality attach conditions to aid  that have to be ‘met by the recipient 

as a prerequisite for entering into an aid agreement or for keeping up aid’ (Stokke, 1995a: 11). 

Therefore, aid is used as a policy instrument to push for specific changes in developing 

countries. The main focus of conditionality is ‘the use of pressure, by the donor, in terms of 

threatening to terminate aid, or actually terminating or reducing it, if conditions are not met 

by the recipient’ (Stokke, 1995a: 12). Indeed, This the asymmetric power relationship 

between donor and recipient is obvious in this case.  

 During the cold war era,  the aid programs, mostly are involved with economic 

conditionality, which was intended to implement liberal economic reforms in recipients 

(Stokke, 1996). After the collapse of the Berlin Wall, and thedemocratization movements in 

developing countries legitimized the use of political conditionality. 

For instance, Burnell (1997) emphasizes that part of the reason for political 

conditionality not surfacing earlier was that, during the decolonialization era, too much 

emphasis was placed on national sovereignty and on the ideological struggle between the 

capitalist West and other parts of the world. In this sense, in the beginning, the donor 

countries did not give so much impetus for policy issues such as democracy and human rights 

in the developing world.  

Therefore emergence of political conditionality can also be related to the new 

perception of the state and its relationship to development sfte the cold war. At this time, the 

state’s centrality was back on the development agenda, now with a focus on ‘poor 

governance’ (Evans, 1992). Corruption and the absence of transparency and accountability 

were identified as the main reasons for poor economic performances in developing countries. 

Good governance became an important aspect for the evaluation of the success of 

development assistance. Therefore, donors started to give more importance to political 

pluralism, the rule of law, respect for human rights, and low military expenditure.  
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One can see this tendency through EU’s development programme as well. EU 

concentrates on the human rights aspect of conditionality, focusing on the right to personal 

integrity, which means being free from torture, political imprisonment, disappearance, and 

extrajudicial killings.  

III- Assessing the Evolving Nature of EU’s Development Assistance 

The answer lies in the question itself. EU has an important position in international 

affairs such as being the world’s largest trading bloc or being the fourth largest donor after 

Japan, the US and Germany and so on. However EU is not always able to transfer its position 

into “actorness” in the international system. K. Smith indicates two reasons for this. The first 

is the multi-headed EU decision making system with its three pillars and the second reason is 

that all member states have to decide unanimously especially for the matters of EU external 

action which democratic assistance and aid programs are also part of. However the EU is a 

major contributor to development assistance, it was seen as an aid agency rather than a 

development partner. After then, EU evolved the approach of adding political dimension to its 

development assistance for to be taken seriously as a partner rather than a funding agency. 

Indeed this was not the only reason leads to a change in EU’s perspective to its development 

assistance programme.  

In 1995, Council of Ministers asked for an overall review of EU aid. The results were 

quite discouraging. In the Lomé Conventions, the partnership between ACP and EU countries 

was based on the functioning of ACP governments as co-managers. But it was seen that the 

inadequacies of ACP countries’ civil services and bureaucracy could not handle this task. 

Therefore this was another reason why EU has intervened by shifting from aid entitlements to 

aid conditionality. However, local ownership in the ACP countries is at stake of losing their 

commitment to reform after EU takes the lead in development policy formulation. 

Additionally, Brussels was not able to provide the necessary support to ACP countries, 

because if Commission’s work load and slow processing. Therefore the degree of micro 

management by the Commission and the extent of conditionality were perceived to be a 

problem (Dearden, 2003 p.107).  
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Until Lomé III in 1985, the framework of EC’s development policy was not even 

explicit. The poverty reduction was first introduced in Lomé III and then it is followed by 

gender equality objectives of Lomé IV in 1990 and then by human rights, good governance 

and the rule of law in Lomé IV bis (1995). Lack of coordination between the member states 

because of the complicate decision-making of EC, slowed down the processing of European 

Development Fund Committee as the administrator of Lomé Conventions. Besides donor 

coordination with International monetary Fund and World Bank had also been not effective. 

Under these concerns about the quality and effectiveness of EC development 

assistance, in order to prevent the shortcomings, the Council and the Commission adopted a 

joint statement to clarify the strategic thrust of the EC Development policy which stated that 

while poverty reduction is the main objective of EC development co-operation, it will be only 

sustained where there are functioning democracies and accountable governments (Santioso 

2002, p.108). The statement foresees firstly a political reform as it is defining the promotion 

of democratic institutions, good governance and the rule of law for the new framework of EC 

democracy assistance  and secondly an administrative reform which led to the reunification of 

the project cycle management under an autonomous implementing agency; the Europe Aid 

Cooperation Office. This statement was also sort of an outline of Cotonou Agreement. 

Cotonou Agreement presented a more compaq structure of Lomé Treaties with small 

differences. The numbers of instruments are reduced and the simplification of the process and 

the effective allocation of the funds tried to be achieved for becoming more responsive to the 

needs of the partner countries. 

The legal grounds for democracy assistance has found ground in treaties and 

regulations, directives and decisions while in 1991 democracy promotion became the main 

objective of foreign aid for the community and its members. These regulations also talked 

about the possibility of partial or complete suspension of co-operation agreements in case of 

human rights violations or an interruption of democracy. It is also stated that democracy 

clause will be inserted in all future co-operation agreements with third countries. Such clauses 

also took place in revised Lomé IV and Cotonou Agreements under the heading of essential 

elements. Cotonou Agreement includes good governance but it has not got the legally binding 

grounds of the essential elements so it does not lead to a suspension however corruption are 
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now grounds for suspending the cooperation (article 97). Another reform of Cotonou is that 

the performance based management has replaced aid entitlements which countries had fixed 

amount of aid regardless to their performance. Cotonou also provides a consultation 

mechanism in the case of serious breach of the agreement. However this mechanism is pretty 

unstructured and is under the discretion of the EU. Also it did not predict how it will be 

requalified and the rehabilitation takes place in case of a country has confronted the 

suspension. 

However to make financial assistance conditional on the recipient country’s political 

performance might be seen useful, on the other hand, how to apply and to make conditionality 

be realized, should be questioned as well. Aid conditionality is a motive for developing 

countries to reform their policies and instruments (Santioso, 2002).  

Although, EU always gives importance to human rights and democracy by declaratory 

diplomatic means, it was not aimed to set a precedent for relations with the countries until the 

Luxembourg European Council in June stating “the community and its Member States 

undertake to pursue their policy of promoting and safeguarding human rights and fundamental 

freedoms throughout the world.” It continues “economic and cooperation agreements with 

third countries could include clauses on human rights” (European Council, 1991). Indeed, the 

end of Cold War has affected this policy change because Community was hoping to rebind its 

Central and East European neighbours to Europe by giving them EU membership conditional 

on satisfying democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection of 

minorities criteria. Maastricht Treaty (1992) had also this policy change under the headings of 

development cooperation (article 130u) and the Common Foreign and Security policy (article 

J.1) includes the objectives of improving democracy, the rule of law and respect for human 

rights. 

Besides its legal basis, public support was also important for foreign assistance 

programs and conditionality had given the chance to show to the public that only deserving 

recipients can be utilized from the assistance because until that time these assistance programs 

were not seen as a very effective way of having relations with third countries by looking at 
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the evaluations of these aids. For instance World Bank reported that the reforms were not 

successful at Sub-Saharan Africa related to bad governance (Smith 2000). 

However, realists see conditionality clause as an excuse to cut off aid from 

strategically or commercially unimportant states or they think that these principles would 

benefit Western investors in those countries. As E. H. Carr said, “so-called universal 

principles are really the unconscious reflexions of national policy based on a particular 

interpretation of national interest at a particular time” (1946:87) 

IV- Conclusion 

EU’s APC partners have confronted political conditionality in 1995 with revised Lomé 

IV. This clause involves positive conditionality which promises benefits to the state if it 

fulfills democracy and human rights clauses and also negative conditionality which is 

reducing, suspending and terminating those benefits if the state violates the conditions. In 

practice, no agreement has been suspended or cancelled so far because of the violations of the 

clause however aid has been suspended or reduced in several cases such as after the coup 

d’etat at Haiti, Niger, Gambia and so on. Nevertheless, some criticisms have risen about the 

different treatment applied to third countries while they are having the same human rights and 

democracy records.  This inconsistency in the EU’s conditionality clause can be seen in 

several places; like Nigeria. However it suffered economic and diplomatic sanctions over its 

human rights and democracy record, the sanctions did not include oil or in Algeria democratic 

elections were cancelled in 1992 and community did  not take any punitive actions or 1999 

coup d’etat in Pakistan did not cause a suspension of aid. K. Smith gave three reasons for 

these inconsistencies. First one is commercial interests and second one is the country’s 

politically and strategically importance and third is the doubts about the effectiveness of 

negative measures in general because cutting off the aid to poor countries might worsen  the 

situation and would not affect the root cause of violation (2000 p:197). The inconsistency of 

EU also originates from the characteristics of EU that applying negative measures required 

consensus among member states. Also the organizational chaos of EU makes the aid 

programming more difficult. So many instruments and so many DG’s involved in the process 

like trade, development, external relations and so on and the the area of competences has 
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embedded among these DG’s. It is not certain that who is responsible from what in 

development assistance.  

Indeed, the progress has been seen through the years but EC democracy assistance 

policy still lacks of clarity, coherence and consistency. However Cotonou convention aimed 

to clarify these issues, there remain some problematic issues. For instance, the performance 

based programming is likely to be more demanding and EU delegations are likely to deal with 

more burden. Also for assessing the democracy and governance in partner countries, however 

Cotonou determines indicators, these indicators are so vague and hard to measure. 

EU’s attempts to become a world actor have evolved within several aspects since last 

decade. EU has chosen a way to make it realize by conditionality which made human rights, 

democracy and good governance the key issues for identifying itself in the world arena. 

However it is seen that, we can not still talking about a coherent foreign policy for EU. Still 

national interests of the member states precede instead of a real common foreign and security 

policy and intergovernmental essence of it lead to an inconsistency eventually. Nonetheless, 

by incorporating human rights and democracy into foreign policy, EU is shaping the 

international environment and makes these objectives part of its international identity. 

REFERENCES 

 

Alesina, Alberto & David Dollar, 2000. ‘Who Gives Foreign Aid to Whom and 

Why?’, Journal of Economic Growth 5(1): 33–63. 

Allison, Graham T., 1971. Essence of Decision. Boston, MA: Little, Brown. 

Apodaca, Clair & Michael Stohl, 1999. ‘United States Human Rights Policy and 

Foreign Assistance’, International Studies Quarterly 43(1): 185–198. 

Baehr, Peter R., 1994. The Role of Human Rights in Foreign Policy. London: 

Macmillan. 

Barratt, Bethany, 2004. ‘Aiding or Abetting: British Foreign Aid Decisions and 

Recipient Country Human Rights’, in Sabine C. Carey & Steven C. Poe, eds, Understanding 

Human Rights Violations. Aldershot: Ashgate (43–62). 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

Berthelemy, Jean-Claude, 2006. ‘Bilateral Donors’ Interest vs. Recipients’ 

Development Motives in Aid Allocation: Do All Donors Behave the Same?’, Review of 

Development Economics 10(2): 179–194. 

Dearden, Stephen (2003) “.The Future Role of the European Union in Europe’s 

Development Assistance”, Cambridge Review of International Affairs, Vol.16, N.1, pp.105-

117 

Neumayer, Eric, 2003b. ‘Do Human Rights Matter in Bilateral Aid Allocation? A 

Quantitative Analysis of 21 Donor Countries’, Social Science Quarterly 84(3): 650–666. 

Santioso, Carlos (2003) “Promoting Democracy by Conditioning Aid? Towards a 

More Effective EU Development Assistance” European Journal of Development Research 

pp.107-130 

Smith, Karen E.(2000) “The EU, human rights and relations with third countries: 

“foreign policy” with an ethical dimension?”, in Smith&Light (ed.), Ethics and Foreign 

Policy pp.185-203 

Smith, Karen E.(2003) “The European Union: A Distinctive Actor in International 

Relations”, The Brown Journal of World Affairs, Vol.9, N.2, pp.103-113 

Stohl, Michael & David Carleton, 1985. ‘The Foreign Policy of Human Rights: 

Rhetoric and Reality from Jimmy Carter to Ronald Reagan’, Human Rights Quarterly 

7(2):205–229. 

Stokke, Olav, 1995a. ‘Aid and Political Conditionality: Core Issues and State of the 

Art’, in Olav Stokke, ed., Aid and Political Conditionality. London: Frank Cass (1–

87). 

Stokke, Olav, 1995b. ‘Introduction: Aid and Political Conditionality’, in Olav Stokke, 

ed.,Aid and Political Conditionality. London:Frank Cass (vii–xvii). 

Stokke, Olav, 1996. ‘Foreign Aid: What Now?’, in Olav Stokke, ed., Foreign Aid 

Towards the Year 2000. London: Frank Cass (16–129). 

Svensson, Jakob, 2003. ‘Why Conditional Aid Does Not Work and What Can Be 

Done About It?’, Journal of Development Economic 70(2): 381–402. 

Trumbull, William N. & Howard J. Wall, 1994. ‘Estimating Aid-Allocation Criteria 

with Panel Data’, Economic Journal 104(425): 876–882. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

Ward, Angela, 1998. ‘Frameworks for Cooperation Between the European Union and 

Third States: A Viable Matrix for UniformHuman Rights Standards?’, European Foreign 

Affairs 3(4): 505–536. 

White, John, 1974. The Politics of Foreign Aid.London: The Bodley Head. 

World Bank, 1998. Assessing Aid: What Works, What Doesn’t, and Why? New York: 

Oxford University Press. 

Zanger, Sabine C., 2000. ‘Good Governance and European Aid: The Impact of 

Political Conditionality’, European Union Politics 1(3): 293– 317. 

 

Internet Resources 

 

http://ec.europa.eu/development/body/cotonou/overview_en.htm 

http://www.europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/r12100.htm  

http://www.europa.eu/pol/cfsp/index_en.htm  

http://www.europa.eu/pol/ext/index_en.htm  

http://www.europa.eu/pol/hum/index_en.htm 

http://www.europa.eu/pol/rights/index_en.htm 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

KAMU YÖNETİMİNDE MÜŞTERİ ODAKLILIK VE KURUMSAL İTİBAR 
KAVRAMI:  

İZMİR BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ANALİZ ÇALIŞMASI 

 
Dr. Rasim AKPINAR1 

ÖZ 

Son otuz yılda kamu yönetiminde, gelenekçi bir yaklaşımdan yeni kamu işletmeciliğine 
yönelen bir paradigma değişimi yaşanmaktadır. Yeni kamu işletmeciliği kapsamında kamu 
yönetimi alanına artık müşteri odaklılık ve kurumsal itibar yönetimi gibi özel sektör menşeli 
kavramların taşındığını görüyoruz. Merkezi idarenin taşra teşkilatları üzerine literatürde çok 
az çalışma bulunduğu bir hakikattir. Bu nedenle bu sahada yapılacak araştırmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu makalenin amacı kamu yönetiminde yeni görülmeye başlanılan “müşteri 
odaklılık” ve “kurumsal itibar” kavramlarını teorinin genel bir çerçevesini sunduktan sonra 
bir kamu taşra örgütlenmesinin (İzmir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü) müşteri 
(hizmet alan) memnuniyeti ve toplum memnuniyeti (kurumsal itibar) seviyesini ortaya 
koymaktır.   

Anahtar Kelimeler: Yeni kamu işletmeciliği, müşteri odaklılık, kurumsal itibar, İzmir bilim, 
sanayi ve teknoloji il müdürlüğü. 
 

THE CONCEPT OF CUSTOMER FOCUS AND CORPORATE REPUTATION:  

THE ANALYSIS STUDY ABOUT ONE OF THE, IZMIR PROVINCIAL 

DIRECTORATE OF SCIENCE, INDUSTRY AND TECHNOLOGY 

ABSTRACT 

Last thirty years, there's a paradigm shift towards a new public management concept from a 
traditionalist approach. We see that the concepts such as corporate reputation management 
and customer focus originating in the private sector have moved to the field of public 
administration. It is a reality that the study on central administration provincial units is found 
very little in literature. Therefore, the research is needed in this area. The purpose of this 
article is to reveal the level of a public customer satisfaction and community satisfaction 
(corporate reputation) at one of the central administration provincial units (Izmir provincial 
directorate of science, industry and technology) after giving a framework about general 
theory. 

Key Words: The new public management, customer focus, corporate reputation,  İzmir 
provincial directorate of science, industry and technology. 

                                                 
1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürü, rasim.akpinar@sanayi.gov.tr 
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           GİRİŞ 

1980 yıllarında yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmeler toplumsal hayatı etkilemiş ve bu 
etkileşim sonucu hem toplumun hem de toplumu oluşturan bireylerin ihtiyaç ve 
beklentilerinde çeşitli değişiklikler yaşanmıştır. Söz konusu bu değişim kendisini kamu 
hizmetlerinin sunumunda da göstermiştir. Kamu yönetimindeki dönüşüm, onun kendi iç 
yetersizlikleri ya da sorunlarından kaynaklandığı kadar, belki daha önemlisi, çevresel 
faktörlerdeki değişimlerinde baskısı altında gerçekleşmiştir (Eryılmaz, 2004: 51). Uzun yıllar 
devletçi, bürokratik, zorlayıcı, yekpare ve tekdüze, merkeziyetçi ve hiyerarşik bir yapıyı 
öngören kamu yönetimi yaklaşımı, artık daha az bürokratik ve esnek, adem-i merkeziyetçi, 
girişimci ve yenilikçi olmaya başlamıştır (Ömürgönülşen,2004:17). 

1980’li ve 1990’lı yıllarda geleneksel kamu yönetimi yaklaşımının katı, hiyerarşi ve bürokrasi 
ağırlıklı yönetim anlayışından; esnek, piyasa temelli ve müşteri odaklı kamu işletmeciliği 
yaklaşımına geçiş ile kamu yönetiminin yapısı değişmiş ve kamu yönetimi alanında önemli 
bir paradigma olarak “Yeni Kamu İşletmeciliği” (New Public Management) anlayışı ortaya 
çıkmıştır.  

Yeni kamu işletmeciliği kapsamında kamu yönetimi alanına artık “müşteri odaklılık” ve 
“kurumsal itibar” yönetimi gibi özel sektör menşeli kavramların taşındığını görüyoruz. Bu 
makalenin amacı; kamu yönetiminde yeni görülmeye başlanılan “müşteri odaklılık” ve 
“kurumsal itibar” kavramlarını teorinin genel bir çerçevesini sunduktan sonra bir kamu taşra 
örgütlenmesinin  (İzmir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü) müşteri (hizmet alan) 
memnuniyeti ve toplum memnuniyeti (kurumsal itibar) seviyesini ortaya koymaktır.   

           1. TEORİK ÇERÇEVE 

           1.1. Müşteri Odaklılık Kavramı 

Kurumsal yönetişim, işletmenin stratejik yönetimi ile görevli ve sorumlu üst yönetimin (söz 
sahipleri), bu görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirirken, işletme üzerinde kendilerini 
belirli nedenlerle hak sahibi gören pay sahipleri, çalışanları, tedarikçi, müşteri ve diğer 
toplumsal kurumlarla olan ilişkilerini kapsar(Ülgen ve Mirze, 2004:112). Yönetmek fiiline 
artık yönetilenler de dahildir. Müşterilerin memnuniyetini gözetmek şirketlerin temel 
ilkelerinden biri haline gelmiştir.  

Müşteri odaklılık ilkesi ürünün kalitesiyle birlikte müşteriye sunulan tüm hizmetlerin 
kalitesini kapsamaktadır. Uygulanması zor olmasına rağmen işletmeye uzun vadede oldukça 
büyük yararlar sağlamaktadır. Müşteri odaklılık anlayışı, her şeyden önce, firmaları ana 
faaliyetleri ile müşteriler arasındaki engelleri ortadan kaldırmaya yöneltmektedir. Nitekim, 
yakın zamanda yapılan bir araştırmada 1000 Fortune firmasından % 25'nin çalışanlarını 
müşterilerle doğrudan ilişkiye yönelttikleri belirlenmiştir. Doğrudan ilişkiler, müşteri 
politikalarına önem vermenin kritik bir göstergesi olarak algılanmaktadır (Hall, 1996: 798). 

Müşteri odaklılık görüşünün temelinde, kalitenin belirleyicisinin mal veya hizmet satın alan 
müşterinin olduğu fikri yatmaktadır. Müşterilerin karşılamaları gereken, kişiden kişiye 
farklılık gösteren bazı ihtiyaçları vardır. İhtiyaçlarının karşılanması için hissettikleri duygu ve 
düşünceleri isteklerini oluşturur. İstek ve ihtiyaçların bir araya gelmesiyle beklentileri oluşur. 
İşletmeler müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak ve beklentilerini aşmak için kaliteli 
hizmet vermek çabası içerisindedirler. Müşteri hizmeti kalitesinin düzeylerini, müşterilerinin 
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memnun olup olmadığını, nelerden memnun olup olmadığını bilmek, onları başarıya ve 
sürekliliğe götürecektir(Ekmekçioğlu, 2003;88). Müşteri gereksinimleri üzerine odaklanma 
"atak" bir stratejidir. Müşteriler bir şekilde ödedikleri bedelin karşılığında bir değer elde 
etmek ister. İşletme yönetiminin temel amacı, onlara bu değeri sunmak olmalıdır (Bozkurt, 
2000: 63). 

Toplam kalite yönetimi organizasyonlarda “kalite”nin arttırılmasını amaçlayan bir yönetim 
felsefesidir. Bu yönetim anlayışında hedef, müşterilerin istek ve beklentileri doğrultusunda 
ürün ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi ve verimliliğin arttırılmasıdır. Günümüz 
şartlarında müşteriler kendilerine değer verilmesini, kendisine sunulan ürün ve hizmetlerin 
düşük maliyetli ama kaliteli olmasını, ürün ve hizmetlerin kendi ihtiyaçlarına ve 
beklentilerine uygun olmasını ve kendisiyle dürüst, yakın, sıcak ve güvene dayalı bir ilişkinin 
kurulmasını, yürütülmesini istemekte ve beklemektedir (Odabaşı, 2000: 12). Toplam kalite 
yönetimi, kısaca müşteri tatmini için yapılan her türlü faaliyet olarak tanımlanabilir. Rekabet 
ortamının en üst noktaya ulaştığı günümüzde, sürekli gelişmeyi ve müşteri memnuniyetini 
amaç edinen bu yönetim anlayışı, örgütlerin başarılı olması açısından çok önemlidir. Klasik 
yönetim anlayışlarından birçok açıdan farklı olan toplam kalite yönetimi, çalışanları sistemin 
birer parçası gibi görerek herkesin üretime etkin bir şekilde katılımını öngörür. 

Müşteri kavramı, firmaların ayakta kalabilmeleri için üzerinde önemle durmaları gereken bir 
kavramdır. Çünkü firmalar, ürettiklerini satabilmek için faaliyet gösterirler. Ürünlerin alıcıları 
da müşterilerdir. Bu durumda müşterinin sürekliliği için, müşterinin memnuniyetinin 
sağlanması gerekmektedir. Memnun müşteri, yaptığı alışverişlerle firmaya kazanç sağlarken, 
çevresine de yaptığı etkiyle firmaya yeni müşteriler kazandırmakta ve tanıtım maliyetlerini de 
düşürmektedir. İyi bir müşteri yönetimi, firmaların verimliliklerine de büyük katkıda 
bulunmaktadır (Flynn,1997). Müşteriler demografik özellikleri, kişilikleri, algıları, tutumları, 
sosyal ve ekonomik durumları açısından farklıdırlar. Bu farklılık istek ve ihtiyaçlarda da 
farklılık yaratır. Ancak hepsinin istedikleri ortak şey, istek ve ihtiyaçlarının bekledikleri gibi 
karşılanmasıdır. Müşteri memnuniyeti üç unsurdan oluşur. Bu unsurlar; kalite, fiyat ve zaman 
unsurlarıdır. Müşteri, ihtiyacını karşılayan ürünü istediği fiyata ve istediği zaman elde 
edemiyorsa memnun olmayacaktır. Dolayısıyla, tüm müşterilerin ortak talepleri problemsiz 
ürün/hizmet ve problemsiz sunum, bilgi ve şikayetlere gereken önemin verilmesi nazik, 
saygılı, bilgili, profesyonel personelle çalışarak isinin en kısa sürede ve en etkin şekilde 
tamamlanmasıdır. Böylelikle müşteri memnuniyetini sağlanmış olacaktır (Bayraktaroğlu, 
1998; 43). 

Rekabet ortamında ayakta kalmak, işletmeler açısından çok fazla mücadele gerektirmektedir. 
Mücadele içerisinde işletmelerin sürekliliğini sağlayabilmeleri için kalitenin belirleyicisi olan 
müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak; hatta bunun ötesinde müşterilerinin sadakatini 
kazanmak durumundadırlar. Müşterilerinin sadakatini kazanmak ancak ve ancak onları 
memnun etmekle, beklentilerini aşmakla mümkün olacaktır. Müşterileri memnun etmek, 
sunulan hizmeti nasıl algıladıklarına bağlıdır. Müşteri algılaması, müşterinin beklentilerini 
aştığı zaman memnuniyet oluşur. Bu nedenle, ürün yada hizmetin kalitesinin kontrol altında 
tutularak müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının çok iyi anlaşılması ve sürekli izlenmesi 
gerekmektedir (Ekmekçioğlu, 2003;89). 

Sonuç olarak şunu söylemeliyiz ki günümüzde müşteri ilişkileri başlı başına bir proje haline 
gelmiştir ve gitgide artan yoğun rekabet koşullarında müşterilerin gereksinimlerine ve 
görüşlerine önem vermeyen kurumlar başarısız olmaktadır.  
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            1.2. Kurumsal İtibar Kavramı 

Kurumsal itibar kavramı toplum ile iletişimin kurumlar açısından giderek daha da önemli bir 
hale gelmesiyle önemli bir rekabet kriteri olmuştur. Kurumsal itibardan anlaşılan; kurumsal 
kimlik ve kurumsal imajdır. Yukarıda basit bir tanımlamasını verdiğimiz kurumsal itibar 
kavramı esasında bünyesinde karmaşık bir yapı barındırmaktadır.  

Kurumsal itibarı tanımlamak ve ölçmek adına literatürde yer alan yazarların farklı çalışmaları 
incelendiğinde, itibarı açıklayan birden fazla bileşen üzerinde yoğunlaştıkları ve bu bileşenler 
kullanılarak itibarın ölçüldüğü görülmektedir (Fombrun, 1998;327-340). Fombrun’a göre; 
kurumsal itibar kavramı, işletmenin çalışanlarının, müşterilerinin, yatırımcıların ve 
toplumunun genelinin işletmenin ismine ilişkin oluşturdukları iyi veya kötü, zayıf veya güçlü 
gibi net duygusal tepkilerini ifade etmektedir (Fombrun, 1996;37).  Kurumsal itibar 
kavramının bir kurumun güvenilirliği, itimada layık oluşu, sorumluluğu ve yeterliliği 
hakkında çok sayıda kişisel ve kolektif yargıdan oluşmuş bir bütün olduğunu söylemek 
mümkündür. İtibar, markanın ve kurumun görünen veya insanlar tarafından değerlendirilen 
toplam saygınlık değeri ve karakteridir (Chaudhuri, 2002: 34). 

1980’li yılların ortalarından itibaren tepe yöneticiler, rekabet avantajı için kurumsal itibar 
oluşturmanın ve sürdürmenin stratejik gerekliliğinin farkına varmıştır (Gotsi ve Wilson, 2001: 
99). De Castro ve diğerleri (2006: 63) kurumsal itibarın rakipler tarafından kopyalanması zor 
olan değer yaratma kapasitesi ve soyut karakteri nedeniyle stratejik bir potansiyel olduğunu 
ve kurumun üstün konumunu sürdürmesine olanak verdiğini belirtmektedir. Kurumsal itibar 
kavramının oluşması uzun seneleri almasından dolayı kurumun rakiplerince kolay bir şekilde 
taklit edilemediğini vurgulamalıyız.  

Yukarıda birçok farklı tanımı verilen kurumsal itibar olgusunun yalnızca algıya dayalı olduğu 
görüşü oldukça yaygındır. Örneğin Peter Sheldon Green’e göre itibar, tesadüfi risklerle tehdit 
edilen, özellikle zedelenebilir bir varlıktır. Gerçeğin değil, algılamanın doğrudan bir 
fonksiyonudur (Green,1996;53).  İtibar değeri, bir şirketle ya da onun markalarıyla ilgili 
kamuoyu algılamalarının doğrudan bir fonksiyonudur. Ürün, hizmet veya şirket performansı 
ile ancak rastlantısal olarak ilgilidir. Green’e göre, itibara ilişkin algılama, gerçek ve hayal 
ürünü tehditler tarafından zedelenebilir; bunların her ikisi de aynı derecede tehlikelidir 
(Green,1996;25). İtibar, kurum dışındakilerin kurumu tanımlamak için kullandıkları 
niteliklerden oluşmaktadır(Fombrun ve Shanley, 1990;233). Bu çerçevede kurumsal itibar, 
işletme dışındakilerin işletmenin faaliyetleri ve başarılarına ilişkin toplam yargılamalarının 
tanımlanmasıdır. Dowling, kurumsal itibarı, değer bütününden oluşan bir yapı olarak 
tanımlamış ve kurumsal imajdan ayırmıştır. Kurumsal itibarı, bireylerde kurum imajını 
çağrıştıran, gerçeklik, dürüstlük, sorumluluk ve bütünlük gibi kuruma atfedilen değerler 
bütünü olarak ifade etmiştir. Bu anlamda itibar, uzun vadeli duyguları, değerleri, düşünceleri 
içine alan bir kavramdır(Dowling,2001;19). Araştırmacılar Gray ve Balmer kurumsal itibarı, 
işletmelerin paydaşları ile aralarında oluşan, duygusal öğeler taşıyan işletme nitelikleri olarak 
tanımlarken(Gray ve Balmer, 1998;696-697), Hall itibarın bilgiye dayalı ve duygusal öğeleri 
kapsayan bilişsel ve duygusal bir olgu olduğunu vurgulamıştır(Hall,1992;138). Dolayısıyla 
itibar içinde duygusal ve bilişsel yapıyı barındıran kompleks bir kavrama işaret etmektedir. 
Kurumsal itibar kavramı insan kaynakları politikası ile doğrudan ilişkilidir. Xerox firmasının 
bir yöneticisinin sözleri bu durumu açıklamaktadır: “iyi bir itibar işletmenize nitelikli 
işgücünü çekmede önemli avantaj sağlar, özellikle üniversiteden yeni mezun olmuş insanlar, 
saygı duydukları firmada çalışmak isterler” (Fombrun ve Shanley,1990 ;76).  
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Son söz olarak şunu ifade etmeliyiz ki kurumsal itibar, içinde kurumun imajı, marka ismi, 
toplumsal konumu, çalışanlarıyla, ortaklarıyla, müşterileriyle iş yapma biçimi gibi unsurları 
barındıran ve “algılama” faktörü ile yoğun bir temas halinde bulunan “çok katmanlı” bir 
kavramdır. 

            1.3. Kamu Yönetiminde Müşteri Odaklılık ve Kurumsal İtibar 

1980’li ve 1990’lı yıllar, birçok gelişmiş ülkede kamu sektörü yönetiminde önemli bir 
dönüşüme tanıklık etmiştir. Katı, hiyerarşik ve bürokratik kamu yönetimi, esnek, piyasa 
tabanlı kamu yönetimine dönüştürülmüştür. Bu durum yönetim tarzında basit bir değişiklik 
olarak algılanmamış, genelde uzun süredir birçok ülkede hakim konumda olan klasik kamu 
yönetiminde bir paradigma değişikliği olarak görülmüştür (Ömürgönülşen, 1997:517). Bu 
dönemde yeni kamu işletmeciliğinin yükselişi; yönetime büyük ve karmaşık örgütlerin nasıl 
yönetileceği hususunda önemli fikirler sunmuş ve katkılar sağlamıştır (Martin,1988:320). 
Ülkemizde de dünyadaki değişimlere paralel olarak kamu yönetimi reformunun esaslarını 
düzenleyen ‘değişim için değişimin yönetimi’ isimli kitapta yeni kamu işletmeciliği 
zihniyetini ve yapısını görebiliyoruz. Bu kitapta yeni kamu işletmeciliği anlayışı şu şekilde 
ortaya konulmuştur(Dinçer, Yılmaz, 2003:29): 

• Tek taraflılıktan veya tek aktörlülükten çok taraflılığa ve çok aktörlülüğe, katılımcı 
ve yönetişimci bir anlayışa geçiş, 

• Tepkisel ve geçmiş yönelimli bir anlayıştan, sorunları ortaya çıkmadan önce 
önlemeye dönük pro-aktif ve gelecek yönelimli bir anlayışa geçiş, 

• Girdi odaklı olmaktan sonuç ve hedef odaklı olmaya geçiş, 

• Kendine odaklı olmaktan vatandaş odaklı olmaya geçiş, 

• Vatandaşı "hedef kitle" ve "müşteri" olarak algılamaya geçiş. 

Günümüzde artık, kamu yönetimini, geleneksel yönetim anlayışıyla yürütmenin imkansız hale 
geldiği genel kabul görmüş bir görüştür. Dolayısıyla kamu yönetiminde stratejik planlama, 
müşteri odaklılık, verimlilik, toplam kalite gibi konular yoğun olarak dile getirilmektedir. Bu 
kapsamda kamu yönetiminde toplam kalite yönetimi, stratejik planlama gibi tekniklerin 
kullanıldığını biliyoruz. Toplam kalite yönetiminin can alıcı ilkelerinden bir, müşteri odaklılık 
ilkesi oluşturur. Müşteri odaklılık ilkesi kamu yönetiminde “yurttaş odaklılık” şekline 
dönüşür. Yurttaş odaklılık ilkesi, yurttaşların arzu ve istekleri doğrultusunda faaliyette 
bulunmayı gerektirir(Dursun, 2004;48). Liberal ekonominin temel motiflerinden biri olan 
“toplam kalite yönetimi” nin içeriği ve kamu yönetiminde nasıl uygulanabileceği bir tartışma 
konusunu oluşturmaktadır. Organizasyonda yönetimin kalitesini artırmayı amaçlayan bir 
felsefe olan toplam kalite yönetiminin amacını müşterilerin beklentileri doğrultusunda hizmet 
kalitesini artırmak oluşturur. Bunun için çalışanların memnuniyeti, motivasyonu ve 
ödüllendirilmesi, performans değerlendirme sistemlerinin uygulanması, organizasyondaki 
hataların ortadan kaldırılması, ekip çalışmasına önem verilmesi, başarılı organizasyonların 
tecrübelerinden faydalanılması ve stratejik planlamanın yapılması gibi yöntemler üzerinde 
durulmaktadır. Bu yapılanmanın hayata geçirilebilmesi için geleneksel kamu yönetim 
anlayışının tamamen dışında bir örgütlenme kendini dayatmaktadır (Nebati, 2010a). Toplam 
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kalite yönetimi anlayışına yönelik en önemli girişimlerden biri “Kamu Yönetimi Temel 
İlkeleri ve Yeniden Yapılandırma Kanun Tasarısı”dır. Bu tasarıda katılımcılık, paylaşımcılık, 
amaç odaklılık, çıktı odaklılık, vatandaş odaklılık, stratejik plan, tasarım, vizyon ve misyon 
belirleyici olmak, performans yönetimi uygulamak, katılımcılık, saydamlık, hesap 
verilebilirlik, insan hak ve özgülüklerine saygı, kaliteli ve verimli hizmet, örgütsel olarak ise 
etkin ve esnek üretim, merkezi yerine yerinden ve yatay yönetim ilişkileri, hizmet satın alma 
yoluna gidilmesi gibi ilkeler vurgulanmıştır(Nebati, 2010b).  

Kamu yönetiminin kurumsal itibarını artırmaya dönük politikalar Dokuzuncu Kalkınma 
Planında yer almıştır. Bu politikalar “Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması” 
stratejik amacı altında toplanmıştır(Dokuzuncu Kalkınma Planı; sf. 94-96). Sözkonusu 
stratejik amaç doğrultusunda “Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması” ile 
“Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” hedefleri belirlenmiştir. 

            2. UYGULAMA 

29 Haziran 2011 tarihinde 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4’üncü maddesi ile 
3046 sayılı Kanun eki cetveldeki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı2, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca, 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın hizmet birimleri 
yeniden yapılandırılmıştır. 

       2.1. Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Örneği Olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü 

1982 Anayasası’nın 126’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında, “Türkiye, merkezi idare kuruluşları 
bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, 
illere, iller de kademeli bölümlere ayrılır” dedikten sonra bu fıkrayı takip eden 3’üncü 
fıkrasında “Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacı ile birden çok 
ili içine alan merkezi idare teşkilatı” kurulabileceği belirtilmektedir. Söz konusu anayasa 
hükümlerinden anlaşılacağı üzere Anayasa merkezi idarenin taşra örgütünü iki alt başlıkta 
toplamaktadır. Bunlardan ilki ülkenin Anayasa’da belirtilen kriterler doğrultusunda mülki 
idare taksimatına uygun olarak oluşturulacak olan mülki idare örgütleri; ikincisi ise birkaç ili 
içine alacak şekilde oluşturulacak olan bölge idareleridir. Şunu ifade etmeliyiz ki 1982 
Anayasası mülki idare birimlerinden sadece ‘il’in ismini zikretmiştir. Merkezi idarenin taşra 
teşkilatlarının temel hukuki dayanağı 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’dur. Bu kanuna göre; iller 
Türkiye’de merkezi idarenin en büyük taşra teşkilatıdır.  İllerde merkezi idarenin temsilcileri 
olarak il müdürleri bulunur. İl müdürlükleri, başkentteki başlıca bakanlıkların ya da bazı 
bakanlıkların bağlı kuruluşları ile ana hizmet birimlerinin ildeki uzantıları niteliğindedir. İl 
müdürlüklerinin başında bulunan il müdürleri o ilin valisine karşı sorumludur.  

Çalışmamıza konu olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çalışmalarını merkezde 1.398, 
taşrada 1.781 olmak üzere, toplam 3.179 personelle yürütmektedir (Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 2011 Faaliyet Planı;9). Bakanlığın 81 ilde İl Müdürlükleri 
bulunmaktadır.  

                                                 
2 Makalede geçen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bakanlık ifadeleri Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na işaret 
eder.  
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            2.2. Araştırmanın Amacı 

Kamu kurumlarının yalnızca mevzuatın öngördüğü şekilde hareket etmeleri, dünyadaki 
gelişmelere ve değişime karşı kayıtsız kalmaları, bu kurumları hantallığa, herhangi bir 
vizyona dayanmayan, günübirlik kararlar veren, plansız, programsız, fayda-maliyet ve sosyal 
etki analizi yapmayan kuruluşlar haline dönüştürebilmektedir. Kamu kurumlarının etkin, 
etkili ve verimli biçimde çalışabilmesini sağlamaya yönelik yeni kamu işletmeciliği 
kapsamında kamu yönetimi alanına artık müşteri odaklılık ve kurumsal itibar yönetimi gibi 
özel sektör menşeli kavramların da taşındığını görüyoruz.  

Merkezi idarenin taşra teşkilatları üzerine literatürde çok az çalışma bulunduğu bir hakikattir. 
Bu nedenle bu sahada yapılacak araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu makalenin amacı 
kamu yönetimimizde yeni görülmeye başlanılan “müşteri odaklılık” ve “kurumsal itibar” 
kavramlarını teorinin genel bir çerçevesini sunduktan sonra bir kamu taşra örgütlenmesinin 
“müşteri (hizmet alan) memnuniyeti” ve “toplum memnuniyeti (kurumsal itibar)” seviyesini 
ortaya koymaktır. 

            2.3. Araştırmanın Evreni ve Örnekleme 

Müşteri memnuniyeti anketi İzmir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden hizmet 
alanlara dağıtılmıştır. Anketin evrenini genelde sanayi sicil belgesi ve ölçü ayar işlemleri için 
1-31 Ocak 2011 tarihlerinde İzmir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gelen 89 
hizmet alan oluşturmuştur. Toplum memnuniyeti anketinin evreni ise bu kurumda çalışan ve 
hizmet alanlar dışında kalan yetişkin her birey olabileceğinden hareketle toplumdan 
rastlantısal seçilmiş 75 kişi olmuştur. Daha sonra anketler analize tabi tutulmuştur.  

            2.4. Araştırmada Kullanılan Anket Formları 

İki ayrı anket kullanılmıştır. İlki müşteri memnuniyetini ölçecek anket diğeri ise kurumdan 
hizmet alanların dışında kalan toplum memnuniyetini ölçecek ankettir. Müşteri memnuniyeti 
anketi 19 alt başlık altında 54 soruyu içermektedir. Toplum memnuniyeti anketi ise 2 alt 
başlık altında 13 soruyu içermektedir. Anketler "Tam 5", "Çok 4", "Orta 3", "Az 2", "Hiç 1", 
seçeneklerinden oluşan 5’ li Likert ölçeğinde hazırlanmıştır.    

                   3. BULGULAR VE SONUÇ 

Katılımcıların Demografik Özellikleri 
 
 

Şekil 1 Katılımcıların Hizmet Alma Sıklığı        Şekil 2 Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı                                   
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Şekil 3 Katılımcıların Öğrenim Durumu Dağılımı Şekil 4 Katılımcıların Sektör Dağılımı 
      

 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 

Şekil 5 Katılımcıların Yaş Dağılımı 

  TOPLUMLA İLGİLİ PERFORMANS KRİTERLERİ SONUÇLARI             
 

 
Şekil 6 Tanınma Kriterine İlişkin Sonuçlar  

 

 
Şekil 7 Topluma Katkı Kriterine İlişkin Sonuçlar 
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Şekil 8 Toplumsal Sorumluluk ve Çevre Üzerine Etki Kriterlerine İlişkin Sonuçlar 

           3.1. Demografik Özelliklerin Performans Kriterleri Üzerindeki Etkileri 

Anketi yanıtlayanların demografik özelliklerinin performans kriterleri üzerindeki 
etkisini incelemek amacıyla varyans analizi kullanılmıştır. Bu karşılaştırmalarda 
kullanılan hipotezler aşağıda gösterilmiştir. 

            H0: kµµµ === ...21  

            H1: En az biri farklı 

           3.1.1. Hizmet Alma Sıklığının Performans Kriterleri Üzerindeki Etkisi 

Anketi yanıtlayanların İl Müdürlüğünden hizmet alma sıklığının performans kriterleri 
üzerindeki etkisini incelemek amacıyla oluşturulan ANOVA tablosu aşağıda 
gösterilmektedir (Bkz. Tablo 1). Bu karşılaştırmalarda kullanılan hipotez şu şekildedir: 

            H0: _Hiç Bazen Çok sıkµ µ µ= =  

             H1: En az biri farklı 
 
Tablo 1 Hizmet Alma Sıklığının Performans Kriterleri Üzerindeki Etkisine İlişkin ANOVA 
Tablosu 

Performans 
Kriterleri 

 
Kareler 
Toplamı 

df 
Ortalam
a Kare 

F Sig. 

Tanınma 
  
  

Gruplar arası 25,883 2 12,941 14,593 ,000 
Grup içi 35,472 40 ,887   
Toplam 61,355 42    

Topluma katkı 
 
  

Gruplar arası 30,104 2 15,052 18,845 ,000 
Grup içi 31,948 40 ,799   
Toplam 62,052 42    

 
Toplumsal 
sorumluluk 

Gruplar arası 29,145 2 14,573 17,793 ,000 
Grup içi 32,762 40 ,819   
Toplam 61,907 42    

Çevre üzerine etki 
  
  

Gruplar arası 44,365 2 22,182 24,706 ,000 
Grup içi 35,914 40 ,898   
Toplam 80,279 42    
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%95 güven düzeyi için tüm sıfır hipotezleri reddedilmiştir. Bu durumda tanınma, topluma 
katkı, toplumsal sorumluluk ve çevre üzerine etki performans kriterleri sonuçlarının, İl 
Müdürlüğünden hizmet alma sıklığı düzeyinden etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu farklılıkları 
tek tek gözleyebilmek için ikili karşılaştırmalara başvurulmuştur. Elde edilen sonuçlar Tablo 
2’de özetlenmiştir. 

Tablo 2 Hizmet Alma Sıklığı ve Performans Kriterlerine İlişkin İkili Karşılaştırma Sonuçları 
Hipotezler Sig. Sonuçlar  
 

H0: Hiç Bazenµ µ−  >  0 

H1: Hiç Bazenµ µ−  <  0 

Tanınma: ,000 

Topluma Katkı: ,000 

Toplumsal Sorumluluk: 
,000 

Çevre Üzerine Etki: ,000 

Sıfır hipotezi tüm performans 
kriterleri için reddedilmiştir. Bu 
sebeple İl Müdürlüğünden bazen 
hizmet alan katılımcıların hiç 
almayan katılımcılara kıyasla tüm 
performans kriterlerinde 
memnuniyet düzeylerinin daha 
yüksek olduğu söylenebilmektedir.   

 

H0: _Hiç Çok sıkµ µ−  >  0 

H1: _Hiç Çok sıkµ µ−  <  0 

Tanınma: ,000 

Topluma Katkı: ,000 

Toplumsal Sorumluluk: 
,000 

Çevre Üzerine Etki: ,000 

Sıfır hipotezi tüm performans 
kriterleri için reddedilmiştir. Bu 
durumda İl Müdürlüğünden çok 
sık hizmet alan katılımcıların hiç 
almayan katılımcılara kıyasla tüm 
performans kriterlerinde 
memnuniyet düzeylerinin daha 
yüksek olduğu söylenebilmektedir. 

 

H0: _Bazen Çok sıkµ µ−  >  

0 

H1: _Bazen Çok sıkµ µ−  <  

0 

Tanınma: ,142 

Topluma Katkı: ,246 

Toplumsal Sorumluluk: 
,181 

Çevre Üzerine Etki: ,931 

Sıfır hipotezi tüm performans 
kriterleri için reddedilememiştir. 
Buradan İl Müdürlüğünden çok 
sık hizmet alan katılımcıların 
bazen alan katılımcılara kıyasla 
tüm performans kriterlerinde 
memnuniyet düzeylerinin daha 
yüksek olduğunu söyleyebilmek 
için yeterli delile ulaşılamamıştır. 

             3.1.2. Öğrenim Durumunun Performans Kriterleri Üzerindeki Etkisi 

Performans kriterlerindeki memnuniyet düzeyinin farklı öğrenim düzeyine sahip katılımcılar 
arasında farklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek amacıyla oluşturulan ANOVA 
tablosu aşağıda gösterilmektedir (Bkz. Tablo 3). Bu karşılaştırmalarda kullanılan hipotez şu 
şekildedir: 

           H0: / .Ortaöğretimİlköğretim Üniversite L üstüµ µ µ= =  

            H1: En az biri farklı 
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Tablo 3 Öğrenim Durumunun Performans Kriterleri Üzerindeki Etkisine İlişkin ANOVA 
Tablosu 

Performans 
Kriterleri 

 
Kareler 
Toplamı 

df 
Ortalam
a Kare 

F Sig. 

Tanınma 
  
  

Gruplar arası 12,877 2 6,439 5,313 ,009 
Grup içi 48,478 40 1,212   
Toplam 61,355 42    

Topluma katkı 
 
  

Gruplar arası 16,132 2 8,066 7,026 ,002 
Grup içi 45,919 40 1,148   
Toplam 62,052 42    

 
Toplumsal 
sorumluluk 

Gruplar arası 20,385 2 10,192 9,819 ,000 
Grup içi 41,522 40 1,038   
Toplam 61,907 42    

Çevre üzerine etki 
  
  

Gruplar arası 19,495 2 9,747 6,414 ,004 
Grup içi 60,784 40 1,520   
Toplam 80,279 42    

  
%95 güven düzeyi için tüm sıfır hipotezleri reddedilmiştir. Bu durumda tanınma, topluma 
katkı, toplumsal sorumluluk ve çevre üzerine etki performans kriterleri sonuçlarının 
katılımcıların öğrenim düzeyinden etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu farklılıkları tek tek 
gözleyebilmek için ikili karşılaştırmalara başvurulmuştur. Elde edilen sonuçlar Tablo 4’te 
özetlenmiştir. 

 
Tablo 4 Öğrenim Durumu ve Performans Kriterlerine İlişkin İkili Karşılaştırma Sonuçları 
Hipotezler Sig. Sonuçlar  
 

H0: Ortaöğretimİlköğretimµ µ−  <  0 

H1: Ortaöğretimİlköğretimµ µ−  >  0 

Tanınma: ,865 

Topluma Katkı: 
,869 

Toplumsal 
Sorumluluk: ,474 

Çevre Üzerine 
Etki: ,340 

Sıfır hipotezi tüm performans 
kriterleri için reddedilememiştir. 
Buradan ortaöğretimden mezun 
olan katılımcıların ilköğretimden 
mezun olan katılımcılara kıyasla 
tüm performans kriterlerinde 
memnuniyet düzeylerinin daha 
yüksek olduğunu söyleyebilmek 
için yeterli delile ulaşılamamıştır. 

 

H0: / .İlköğretim Üniversite L üstüµ µ−  <   

0 

H1: / .İlköğretim Üniversite L üstüµ µ−  >  

0 

Tanınma: ,084 

Topluma Katkı: 
,051 

Toplumsal 
Sorumluluk: ,008 

Çevre Üzerine 
Etki: ,384 

Sıfır hipotezi sadece toplumsal 
sorumluluk kriteri için 
reddedilmiştir. Bu durumda 
ilköğretimden mezun olan 
katılımcıların 
üniversite/L.üstünden mezun olan 
katılımcılara göre toplumsal 
sorumluluk performans 
kriterindeki memnuniyet 
düzeylerinin daha yüksek olduğu 
söylenebilmektedir. 
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H0: / .Ortaöğretim Üniversite L üstüµ µ−  <  

0 

H1: / .Ortaöğretim Üniversite L üstüµ µ−  >  

0 

Tanınma: ,004 

Topluma Katkı: 
,001 

Toplumsal 
Sorumluluk: ,000 

Çevre Üzerine 
Etki: ,001 

Sıfır hipotezi tüm performans 
kriterleri için reddedilmiştir. 
Buradan ortaöğretimden mezun 
olan katılımcıların 
üniversite/L.üstünden mezun olan 
katılımcılara göre tüm performans 
kriterlerinde memnuniyet 
düzeylerinin daha yüksek olduğu 
söylenebilmektedir.  

  

            3.1.3. Katılımcıların Yaşlarının Performans Kriterleri Üzerindeki Etkisi 

Anketi yanıtlayanların yaşlarının performans kriterleri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla 
oluşturulan ANOVA tablosu aşağıda gösterilmektedir (Bkz. Tablo 5). Bu karşılaştırmalarda 
kullanılan hipotez şu şekildedir: 

 
           H0: 30 31 40 41 50 51 60 60altı üstüµ µ µ µ µ

− − −
= = = =  

            H1: En az biri farklı 

Sıfır hipotezi tüm performans kriterleri için reddedilememiştir. Buradan anketi yanıtlayanların 
yaşlarının performans kriterleri üzerinde etkili olmadığı görülmektedir. 

 
Tablo 5 Katılımcıların Yaşlarının Performans Kriterleri Üzerindeki Etkisine İlişkin ANOVA 
Tablosu 

Performans 
Kriterleri 

 
Kareler 
Toplamı 

df 
Ortalam
a Kare 

F Sig. 

Tanınma 
  
  

Gruplar arası 2,150 4 ,538 ,345 ,846 
Grup içi 59,205 38 1,558   
Toplam 61,355 42    

Topluma katkı 
 
  

Gruplar arası 3,663 4 ,916 ,596 ,668 
Grup içi 58,389 38 1,537   
Toplam 62,052 42    

 
Toplumsal 
sorumluluk 

Gruplar arası ,982 4 ,246 ,153 ,960 
Grup içi 60,925 38 1,603   
Toplam 61,907 42    

Çevre üzerine etki 
  
  

Gruplar arası 3,257 4 ,814 ,402 ,806 
Grup içi 77,022 38 2,027   
Toplam 80,279 42    

            3.1.4. Katılımcıların Cinsiyetinin Performans Kriterleri Üzerindeki Etkisi 

Performans kriterlerindeki memnuniyet düzeyinin kadın ve erkek katılımcılar arasında 
farklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek amacıyla yapılan t testi sonuçları aşağıda 
gösterilmektedir (Bkz. Tablo 6). Bu karşılaştırmalarda kullanılan hipotez şu şekildedir: 
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          H0: Kadın Erkekµ µ=  

           H1: En az biri farklı 
 
Sıfır hipotezi tüm performans kriterleri için reddedilememiştir. Buradan anketi yanıtlayanların 
cinsiyetinin performans kriterleri üzerinde etkili olmadığı görülmektedir. 

 
Tablo 6 Katılımcıların Cinsiyetinin Performans Kriterleri Üzerindeki Etkisine İlişkin 
Karşılaştırma 
 

Performans 
Kriterleri 

 
Kareler 
Toplamı 

df 
Ortalam
a Kare 

F Sig. 

Tanınma 
  
  

Gruplar arası ,825 1 ,825 ,559 ,459 
Grup içi 60,530 41 1,476   
Toplam 61,355 42    

Topluma katkı 
 
  

Gruplar arası ,473 1 ,473 ,315 ,578 
Grup içi 61,578 41 1,502   
Toplam 62,052 42    

 
Toplumsal 
sorumluluk 

Gruplar arası ,049 1 ,049 ,032 ,858 
Grup içi 61,858 41 1,509   
Toplam 61,907 42    

Çevre üzerine etki 
  
  

Gruplar arası ,159 1 ,159 ,081 ,777 
Grup içi 80,120 41 1,954   
Toplam 80,279 42    

  

             3.1.5. Katılımcıların Çalıştıkları Sektörün Performans Kriterleri Üzerindeki 
Etkisi 

Performans kriterlerindeki memnuniyet düzeyinin farklı sektörlerde çalışan katılımcılar 
arasında farklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek amacıyla oluşturulan ANOVA 
tablosu aşağıda gösterilmektedir (Bkz. Tablo 7). Bu karşılaştırmalarda kullanılan hipotez şu 
şekildedir: 

            H0: Kamu SerbestÖzelµ µ µ= =  

             H1: En az biri farklı 
 
Tablo 7 Katılımcıların Sektörlerinin Performans Kriterleri Üzerindeki Etkisine İlişkin 
ANOVA Tablosu 

Performans 
Kriterleri 

 
Kareler 
Toplamı 

df 
Ortalam
a Kare 

F Sig. 

Tanınma 
  
  

Gruplar arası 8,191 2 4,096 3,082 ,057 
Grup içi 53,164 40 1,329   
Toplam 61,355 42    

Topluma katkı 
 
  

Gruplar arası 9,836 2 4,918 3,768 ,032 
Grup içi 52,216 40 1,305   
Toplam 62,052 42    
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Toplumsal 
sorumluluk 

Gruplar arası 3,572 2 1,786 1,224 ,305 
Grup içi 58,335 40 1,458   
Toplam 61,907 42    

Çevre üzerine etki 
  
  

Gruplar arası 17,495 2 8,747 5,573 ,007 
Grup içi 62,784 40 1,570   
Toplam 80,279 42    

  
%95 güven düzeyi için sıfır hipotezi sadece topluma katkı ve çevre üzerine etki kriterleri için 
reddedilmiştir. Bu durumda topluma katkı ve çevre üzerine etki performans kriterleri 
sonuçlarının katılımcıların çalıştıkları sektörden etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu farklılıkları 
tek tek gözleyebilmek için ikili karşılaştırmalara başvurulmuştur. Elde edilen sonuçlar Tablo 
8’de özetlenmiştir. 

  
Tablo 8 Çalışılan Sektör ve Performans Kriterlerine İlişkin İkili Karşılaştırma Sonuçları 
Hipotezler Sig. Sonuçlar  

H0: Kamu Özelµ µ−   >  

0 

H1: Kamu Özelµ µ−  <  0 

Topluma Katkı: 
,012 

Çevre Üzerine 
Etki: ,006 

Sıfır hipotezi ilgili performans 
kriterleri için reddedilmiştir. 
Bu durumda özel sektörde 
çalışan katılımcıların kamuda 
çalışan katılımcılara göre ilgili 
performans kriterindeki 
memnuniyet düzeylerinin 
daha yüksek olduğu 
söylenebilmektedir. 

H0: Kamu Serbestµ µ−   >   

0 

H1: Kamu Serbestµ µ− <  

0 

Topluma Katkı: 
,038 

Çevre Üzerine 
Etki: ,005 

Sıfır hipotezi ilgili performans 
kriterleri için reddedilmiştir. 
Bu durumda serbest çalışan 
katılımcıların kamuda çalışan 
katılımcılara göre ilgili 
performans kriterindeki 
memnuniyet düzeylerinin 
daha yüksek olduğu 
söylenebilmektedir. 

H0: SerbestÖzelµ µ−   >  

0 

H1: SerbestÖzelµ µ−  <  

0 

Topluma Katkı: 
,745 

Çevre Üzerine 
Etki: ,773 

Sıfır hipotezi ilgili performans 
kriterleri için 
reddedilememiştir. Buradan 
serbest çalışan katılımcıların 
özel sektörde çalışan 
katılımcılara göre ilgili 
performans kriterindeki 
memnuniyet düzeylerinin 
daha yüksek olduğunu 
söyleyebilmek için yeterli 
delile ulaşılamamıştır. 
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Sonuç olarak bu makale, kamu yönetimimizde yeni görülmeye başlanılan “müşteri odaklılık” 
ve “kurumsal itibar” kavramları ile ilgili olarak teorinin genel bir çerçevesini ilk bölümde 
sunmuş; daha sonra uygulama aşamasında bir kamu taşra örgütlenmesinin müşteri (hizmet 
alan) memnuniyeti ve toplum memnuniyeti (kurumsal itibar) seviyesini ortaya koyacak 
bulgulara yer vermiştir.  

Anket sonuçlarını incelemek amacıyla ANOVA tabloları oluşturulmuştur. Buna göre; 
tanınma, topluma katkı, toplumsal sorumluluk ve çevre üzerine etki performans kriterleri 
sonuçlarının, İl Müdürlüğünden hizmet alma sıklığı düzeyinden, katılımcıların öğrenim 
düzeyinden ve katılımcıların çalıştıkları sektörden etkilendiğini söyleyebiliriz.  

Son söz olarak merkezi idarenin taşra teşkilatı örneği olarak İzmir Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürlüğünün ilde yönlendirici / referans bir kurum olma düzeyinin, müşteri 
memnuniyetinin ve kurumsal itibarının artırılmasında; merkezi idare olarak Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının üzerine önemli görevlerin düştüğünü ifade edebiliriz.  
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ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE FELSEFE ÖĞRETİM PROGRAMI VE 

UYGULAMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR  

 

Yrd. Doç. Dr. Baykal BİÇER1 

Öz 

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim felsefe dersi öğretim programı ve uygulama 

sürecinde karşılaşılan sorunları öğretmen görüşleri açısından tespit etmektir. Araştırmanın 

çalışma grubunu Kütahya il merkezindeki ortaöğretim okullarında görevli 16 felsefe grubu 

öğretmeni oluşturmaktadır. Nitel bir yaklaşımla gerçekleştirilen araştırmanın verileri felsefe 

grubu öğretmenlerinin kişisel özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından 

hazırlanan anket ve öğretmenlerin görüşlerini saptamak amacıyla hazırlanan yarı 

yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel araştırma 

yaklaşımına uygun olarak içerik analizi kullanılmış, ulaşılan bulgular kategorilere ayrılarak 

yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenler eski programı soyut, öğretmen 

merkezli, konu merkezli, sıkıcı olarak nitelendirirken, yeni programı somut,  öğrenci merkezli, 

etkinlik merkezli ve eğlenceli olarak değerlendirdiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin 

programın içeriğine ilişkin ifade ettikleri en olumlu görüşleri, programın güncel örneklerle 

desteklenmiş olması, en olumsuz taraflarının ise, programın kavram öğretiminin yetersizliği 

ve öğretmenin ikinci planda kalmasıdır şeklinde ifade edilmiştir. Öğretmenlerin öğretim 

programını uygularken karşılaşmış olduğu temel problemlerin başında öğrenciler tarafından 

bilginin işlevsiz algılanması, ders saatinin yetersiz oluşu ve öğrencilerin hazır bulunuşluk 

düzeylerinin düşük olması gelmektedir. Programın daha etkin uygulanabilmesi için ders 

sürelerinin artırılması daha fazla görsellere yer verilmesi, programın öğrencinin ilgi ve 

ihtiyaçlarına cevap vermesi, konuların güncel örneklerle desteklenmesi, anlatımların 

benzetmelerle somutlaştırılması öğretmenler tarafından önerilmektedir. 

Anahtar sözcükler: Felsefe, felsefe öğretim programı, felsefe grubu öğretmenleri. 

                                                           
1 Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, baybicer@gmail.com  
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ACCORDING TO TEACHERS VIEWS, PHILOSOPHY TEACHING POGRAM AND 

DIFFICULTIES FACED IN THE APPLICATION PROCESS  

Abstract  

The aim of this research is to determine the difficulties faced in secondary school 

philosophy course teaching program and application process from teachers’ perspectives. The 

sample of this research is constituted by 16 philosophy group teachers who are actively 

serving at the secondary schools in Kütahya city center area. The data for research using 

qualitative approach collected by a survey which was developed by the researcher to collect 

personal information about the teachers and interview forms prepared in a semi-structured 

way to determine teachers’ opinions. Data analysis has been done according to the qualitative 

approach by using content analysis methodology, and the findings were categorized to 

conduct the analysis. According to the findings teachers considered old program as being 

abstract, teacher centered, topic centered, boring, while they deliberated the new program as 

being concrete, student centered, activity centered and fun. The most positive feedback 

teachers give with regard to the program was that the programs is supported with current 

examples, while the most negative comment was that the program being insufficient about 

teaching concepts and teacher being remain in the secondary role. Primary problems that 

teachers faced while applying the teaching program were that students perceiving knowledge 

as dysfunctional, insufficient class hours and low levels of student readiness. For the program 

to be more effective teachers suggest, increasing class hours, responding to students needs 

and interests with the program, supporting the subjects with current examples and making the 

explanations more concrete with analogies. 

Keywords: Philosophy, philosophy teaching program, philosophy group teachers. 

Giriş  

Günlük yaşamda insanların kavram olarak pek kullanmadığı felsefe, insanın kişiliğini, 

düşüncelerini, davranışlarını ve etrafında yaşananları doğrudan etkilemektedir. Bu anlamda 

soğuk, anlaşılması zor belki de uzak kabul edilen felsefe, insanın yaşamının bizzat içindedir 

(Aydın, 2006). Arslan (1996: 17) felsefeyi, “…bilgiler üzerinde düşünmek, onların temelini 

ve değerini yoklamak, soruşturmak faaliyeti...” olarak, Runes (1942), bütün bilgilerin 

organizasyonu, sistemleştirilmesi ve eleştirisi olarak, Weber (1991) ise, tabiat hakkında toplu 
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bir görüşün araştırılması, evrensel bir açıklama denemesi olarak tanımlamaktadır. İnam 

(1993) da felsefeyi, sorgulamaya, araştırmaya, yorumlamaya, kurgulamaya, anlamaya yönelik 

çözümleme çabalarını belirleyen öğelerin farkına varmak olarak açıklamaktadır. 

  Anlama ve anlamlandırma çabası olarak insanlık tarihi kadar eski olan felsefe aynı 

zamanda en temel insani etkinlik alanlarından biridir. Her ne kadar alan yazın felsefeyi Antik 

Yunanla başlatsa da felsefi düşünce, tarihin her döneminde farklı coğrafyalarda gerek yazılı 

gerekse sözlü mitoloji, destan, halk hikâyeleri gibi farklı formlarda hep var olmuştur. Her 

toplum gibi kendi bünyesine uygun bir felsefi geleneğe sahip olan Türk toplumunda da 

felsefe, zaman zaman sönük bir görünüm arz etse de eğitim kurumlarında öğrenilmiş ve 

öğretilmiştir. Bağımsız bir ders olarak felsefe Osmanlı dönemi yüksek öğretim kurumlarında 

köklü bir tarihe sahip olmasına rağmen ortaöğretim seviyesinde II. Meşrutiyetten sonra yer 

almaya başlamıştır (Biçer, 2010). Cumhuriyet dönemi ortaöğretim programlarında ise felsefe 

dersi 1924 yılından itibaren lise son sınıfların edebiyat şubelerinde haftalık iki saat olarak 

okutulmaya başlanmıştır. İleriki dönemlerde bazen sadece edebiyat şubelerinde ya da fen-

edebiyat şubelerinde felsefe-mantık-sosyoloji grup dersi olarak okutulan felsefe, bazen 

bağımsız bir ders olarak okutulmuş, bazen de ortak genel kültür dersleri arasına sıkıştırılmaya 

çalışılmıştır (Yavuz, 2008).  

  Ortaöğretim programlarında felsefe dersi, 1950’lere kadar lise II. sınıflarda haftada 2 

saat okutulurken, lise III fen kollarında 1987 yılına kadar genellikle 3 saat okutulmuş, 

edebiyat kolunda ise felsefe grubu adıyla 1924-1927 yılları arasında 4, sonrasında 1991’e 

kadar 6 saat okutulmuştur. Söz konusu bu dönemlerde felsefe dersi, matematik kolunda 

sadece 1985-1987 yılları arasında 3 saat okutulmuştur (Kafadar, 1994a). Kredili Sistemin 

uygulandığı 1991-1998 yılları arasında felsefe dersi liselerde ortak dersler içinde ‘Felsefe 1-2’ 

olarak iki dönem halinde ve dördüncü dönemden itibaren okutulan dersler arasında yer 

almıştır. Ayrıca liselerde Sosyal Bilimler Diploması alabilmek için ‘Felsefe Metinleri’ ve 

‘Felsefe Tarihi’ derslerinin her biri 4’er kredi halinde seçmeli ders olarak programa 

konulmuştur (Dombaycı, 2008) . 

  Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren 1924, 1938, 1957, 1976, 1985, 1993 

ve 2009 olmak üzere belli başlı toplam yedi öğretim programı uygulanmıştır. 1924 felsefe 

programı dar kapsamlı da olsa Cumhuriyet döneminde uygulanan ilk felsefe programıdır. 

1938 felsefe programında ise kapsam farklılaşmış, ‘din felsefesi’ çıkarılarak yerine ‘estetik’ 
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içeriğe dâhil edilmiştir. 1957 programında felsefenin sosyal yanına vurgu yapılmış, ‘felsefe ve 

cemiyet’ içeriğe eklenmiştir. 1976 programı belli filozofların düşünce sistemlerini içeren 

felsefe tarihi şeklinde iken 1985 programı felsefe tarihi ve bilim tarihinin iç içe olduğu bir 

programdır. 1993 felsefe programı ise kazandırılacak hedef/ davranışlar ve konuların 

işlenişinin ayrıntılı olarak açıklandığı sistematik felsefe merkezli bir program niteliğindedir 

(Kafadar, 1994b). 

Türkiye’de felsefe öğretim programı ya da felsefe öğretimi konusunda yeterli düzeyde 

bilimsel araştırmalar olmamakla birlikte, yapılan çeşitli çalışmalar arasında felsefe 

öğretiminde karşılaşılan çeşitli sorunlara ilişkin Tümer (1989), Tozlu (1986) ve Kızıltan’ın 

(2012) araştırmaları yer almaktadır. Bu araştırmaların yanında felsefe öğretiminin etkililiğini 

değerlendirmeye yönelik Akdağ (2002) ve Dombaycı’nın (2008) araştırmalarından; felsefe 

öğretim programının değerlendirilmesine ilişkin ise Cicioğlu (1985), Beydoğan, Cihan ve 

Taşdemir’in (2006) araştırmalarından bahsedilebilir. Ayrıca felsefe dersinde kullanılan 

yöntemlerin tespitine yönelik Yılmaz, Cihan ve Şahin’in (2005); felsefe öğretimine ilişkin 

Kafadar (1994a, 1994b) ve Kale (1994) gibi araştırmacıların da çeşitli araştırmaları 

bulunmaktadır. Söz konu bu araştırmaların tamamının daha önceki felsefe öğretim 

programlarını değerlendirmek amacıyla yapılmış olmasına rağmen Durdukoca (2011) gibi az 

sayıda da olsa uygulanmakta olan yeni felsefe öğretim programı çerçevesinde gerçekleştirilen 

araştırmalardan söz edilebilir. Bu araştırmada da Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 

10.11.2009 tarih ve 9846 sayılı teklif yazıları üzerine görüşülüp, kabul edilen ve 2010 

yılından itibaren uygulamaya konulan yeni felsefe öğretim programı ve uygulama sürecinde 

karşılaşılan sorunları öğretmen görüşleri açısından tespit etmek hedeflenmiştir. 

Yöntem 

Öğretmen görüşleri açısından felsefe öğretim programı ve uygulama sürecinde 

karşılaşılan sorunları tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada nitel araştırma 

yöntemi kullanılmıştır. 

Katılımcılar 

Bu araştırma, 2012–2013 öğretim yılı bahar döneminde Kütahya il merkezinde 

bulunan ve MEB’e bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan on altı felsefe grubu 

öğretmeni ile yapılmıştır. Araştırmaya dâhil edilen katılımcıların seçiminde örnekleme alma 
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yoluna gidilmeyerek il merkezinde görevli tüm felsefe grubu öğretmenleri araştırmaya dâhil 

edilmiştir. Araştırmada katılımcıların gerçek isimleri kullanılmamış bunun yerine FGÖ–1, 

FGÖ–2, FGÖ–3 vb. şeklinde adlandırılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmelerin kişisel 

özellikleri ise Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmelerin Kişisel Özellikleri. 

Öğretmen Cinsiyet 
Mesleki 
Kıdem 

Mezun Olunan 
Program 

Öğretmen Cinsiyet 
Mesleki 
Kıdem 

Mezun Olunan 
Program 

FGÖ–1 Kadın 11-20 yıl Sosyoloji   FGÖ–9 Erkek 11-20 yıl Sosyoloji 

FGÖ–2 Erkek 11-20 yıl Felsefe FGÖ–10 Erkek 21 yıl… Felsefe 

FGÖ–3 Erkek 11-20 yıl Sosyoloji FGÖ–11 Erkek 11-20 yıl Sosyoloji 

FGÖ–4 Erkek 1-10 yıl Felsefe FGÖ–12 Kadın 11-20 yıl Sosyoloji 

FGÖ–5 Kadın 11-20 yıl Sosyoloji FGÖ–13 Erkek 11-20 yıl Sosyoloji 

FGÖ–6 Erkek 11-20 yıl Sosyoloji FGÖ–14 Kadın  21 yıl… Sosyoloji 

FGÖ–7 Erkek 11-20 yıl Sosyoloji FGÖ–15 Kadın  1-10 yıl Felsefe  

FGÖ–8 Erkek 21 yıl… Felsefe Gr. Öğr. FGÖ–16 Erkek 1-10 yıl Felsefe 

Araştırmaya katılan öğretmenlerden 5’i (FGÖ–1, FGÖ–5, FGÖ–12, FGÖ–14, FGÖ–

15) kadın, geriye kalan 11 felsefe grubu öğretmeni erkeklerden oluşmaktadır. Öğretmenlerden 

mesleki kıdem olarak 3’ü (FGÖ–4, FGÖ-15, FGÖ-16) 1-10 yıllık iken,  3’ü (FGÖ–8, FGÖ–

10, FGÖ-14) 21 yıl ve üzeri, geriye kalan öğretmenlerin tümü 11-20 yıllık bir mesleki kıdeme 

sahiptir. Katılımcıların mezun olduğu programa göre dağılımlarına bakıldığında sadece 1 

(FGÖ–8) öğretmenin felsefe grubu öğretmenliğinden,  5’inin (FGÖ–2, FGÖ–4, FGÖ–10, 

FGÖ–15, FGÖ–16) felsefe bölümlerinden geri kalanının ise sosyoloji bölümlerinden mezun 

olduğu görülmektedir. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak felsefe grubu öğretmenlerinin kişisel 

özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan anket ve öğretmenlerin 

görüşlerini saptamak amacıyla oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formları 

kullanılmıştır. Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmeler yaklaşık 40 ya da 60 dakika 

sürmüştür. İlgili literatür ve uzman görüşlerinden yararlanarak geliştirilen görüşme soruları 

şöyledir: 

1. a. Uygulanmakta olan Felsefe Öğretim Programı ile eski programı kıyasladığınızda 

gördüğünüz önemli noktalar nelerdir? 

b. Sizce uygulanmakta olan Felsefe Öğretim Programındaki olumlu yönler nelerdir? 
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c. Sizce uygulanmakta olan Felsefe Öğretim Programındaki olumsuz yönler nelerdir? 

2. a. Felsefe Öğretim Programını uygularken karşılaşmış olduğunuz temel problemler 

nelerdir? 

b. Bu problemleri ortadan kaldırmak için neler yapılabilir? 

3. Felsefe Öğretim Programının daha etkin bir şekilde düzenlenmesi ve uygulanması için 

neler yapılabilir? Önerileriniz nelerdir? 

Verilerin Analizi 

Araştırmanın veri analizi için içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi temelde 

benzer verileri, belirli kavramlar, temalar ya da kategoriler etrafında bir araya getirerek ve 

bunları okuyucunun kolaylıkla anlayabileceği bir düzenlilikte yorumlamaya dayanmaktadır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2006: 227). Araştırma sürecinde öncelikle, katılımcılarla yapılan 

görüşmeler bilgisayar ortamına aktarılmış ve bu verilerin tamamı araştırmacının dışında bir 

uzman tarafından kontrol edilmiştir. 

Nitel bir araştırma kapsamında toplanan verilerin ayrıntılı bir şekilde rapor edilmesi ve 

araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığını açıklaması araştırmada geçerliğin sağlanması 

açısından önemli bir ölçüt olarak değerlendirilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu 

araştırmada da elde edilen sonuçların geçerliğini sağlamak için veri analiz süreci ayrıntılı bir 

şekilde açıklanmış ve aşağıdaki adımlar takip edilmiştir: 

1. İlk aşamada öğretmenlerle yapılan ve bilgisayar ortamına aktarılan görüşme metinleri tek 

tek incelenmiş ve kategoriler şeklinde düzenlenmiştir. Bu kategoriler bir eğitim 

programının öğeleri olan içerik, öğrenme-öğretme durumları, araç-gereç, ölçme 

değerlendirme süreci şeklinde oluşturulmuş ve katılımcıların görüşleri bu kategorilerin 

özellikleri bakımından irdelenmiştir. Katılımcı görüşleri, içerik analizinin aşamalarına 

uygun olarak alandan iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı incelenerek kodlanmıştır. 

Kodlanan veriler alan uzmanları (felsefe ve felsefe grubu eğitimi alanlarında doktora 

derecesi almış) tarafından değerlendirilmiş ve uzmanların bazı farklı değerlendirmeleri 

üçüncü bir uzman görüşü doğrultusunda giderilmiştir.  

2. Araştırma sonuçlarının geçerliğini sağlamak için bulgular bölümünde kullanılacak olan 

örnek görüş ifadeleri araştırmacı ve alan uzmanlarının ortak görüşleri doğrultusunda ait 
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olduğu kategoriyi en iyi temsil ettiği varsayılan görüşme metinleri arasından, 

katılımcıların kendi ifadeleri korunarak, görüşlerinin sadece en önemli boyutları 

aktarılmıştır. 

3. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için, öğretmen görüşlerinin içine yerleştirildiği 

kategoriyi temsil edip etmediğini teyit etmek amacıyla bir uzmandan alfabetik sıraya 

dizilmiş görüş ifadeleri hiçbiri dışarıda kalmayacak şekilde, taşıdığı özelliğe (içerik, 

öğrenme-öğretme durumları, araç-gereç, ölçme değerlendirme süreci) göre yeniden 

kategorilere yerleştirmesi istenmiştir. Daha sonra, uzmanın yaptığı eşleştirmeler 

araştırmacının kendi kategorileriyle karşılaştırılarak “görüş birliği” ve “görüş ayrılığı” 

sayıları tespit edilmiş ve araştırmanın güvenirliği Miles ve Huberman’ın (1994) formülü 

(Güvenirlik = görüş birliği / görüş birliği + görüş ayrılığı X 100) kullanılarak 

hesaplanmıştır. Yapılan karşılaştırma sonucunda uzman sadece Tablo 3’ te bulunan iki 

görüş ifadesini (Hayata dönük,  Düşünme becerilerini geliştirici) araştırmacıdan farklı bir 

kategoriye yerleştirmiştir. Bu doğrultuda Güvenirlik = 17 / 17 + 1 X 100 = %94,4 olarak 

hesaplanmıştır. Nitel araştırmalarda, uzman ve araştırmacı değerlendirmeleri arasındaki 

uyumun %90 ve üzeri olması durumunda istenilen düzeyde bir güvenilirliğin sağlanmış 

olduğu belirtilmektedir. 

Bulgular  

Felsefe grubu öğretmenleriyle yapılan görüşmelerde öğretmenlerden, uygulanmakta 

olan felsefe öğretim programı ile eski programı kıyaslamaları ve gördükleri önemli noktaları 

belirtmeleri istenmiştir. Görüşme sonucunda elde edilen verilere göre öğretmenlerin 

neredeyse tamamı yeni felsefe öğretim programını olumlu değerlendirmiş ve “öğrenci 

merkezli” olarak nitelendirmişlerdir. Felsefe grubu öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda 

eski ve yeni öğretim programları çeşitli yönleriyle karşılaştırılmış ve bir programın temel 

unsurları çerçevesinde kategorize edilerek katılımcılar tarafından en çok ifade edilen 

özellikten en az ifade edilene doğru sıralanarak Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Görüşleri Çerçevesinde Eski ve Yeni Felsefe 

Öğretim Programın Karşılaştırılması. 

Program Öğeleri Eski Öğretim Programı Yeni Öğretim Programı 

İçerik 

• Soyut 
• Teorik 
• Belirgin 
• Daha derli toplu 
• Felsefe tarihi temelli 

• Somut 
• Pratik  
• Bilgi ortadan kalkmış 
• Dağınık  
• Bol örnek kullanımı 
• Tutarlı  
• Görsellik ön planda 

Öğrenme-Öğretme 
Süreci 

• Öğretmen merkezli 
• Sıkıcı  
• Konu merkezli 
• Ezbere dayalı 
• Geleneksel 
• Tek düze bir anlatım  

• Öğrenci merkezli 
• Eğlenceli 
• Etkinlik merkezli 
• Faydalı ve kullanışlı 
• Çağdaş  

Araç-Gereç • Eksik materyal • Donanımlı materyal 

Ölçme-
Değerlendirme 

• Konulardan kopuk sorular • Konunun sorularla pekiştirilmesi 

Tablo 2’de görüldüğü üzere felsefe grubu öğretmen adaylarının önemli bir bölümü 

içerik kategorisinde eski programı soyut olarak nitelendirirken yeni programı somut olarak 

değerlendirmiştir. Öğrenme öğretme süreci kategorisinde ise eski program öğretmen merkezli, 

konu merkezli, sıkıcı olarak belirtilirken, yeni program öğrenci merkezli, etkinlik merkezli ve 

eğlenceli olarak belirtilmiştir. Öğretmenler eski programı araç-gereç yönünden de eksik 

materyal olarak ifade ederken yeni programı donanımlı materyal olarak değerlendirmişler, 

ayrıca ölçme-değerlendirme açısından konunun sorularla pekiştirilmesi yönüyle de önemli 

görmüşlerdir. Bununla birlikte eski programını içerik açısından belirgin ve daha derli toplu 

olarak olumlu, yeni öğretim programını ise bilgi ortadan kalkmış ve dağınık şeklinde olumsuz 

değerlendiren öğretmenlerin olduğu görülmektedir. Bazı öğretmenlerin kendi ifadeleriyle yeni 

ve eski öğretim programların karşılaştırılmasına ilişkin görüşleri şöyledir: 

Yeni programdaki anlatımın öğrenciler açısından daha düşündürücü olması ve ünite 

sonundaki soruların bunu desteklemesi önemli bir farklılık… FGÖ-1. 

Öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanmış olması oldukça önemli… Öğretmen 

merkezli eski program öğrencinin çok sıkılmasına neden oluyordu. FGÖ-3. 

Her iki programın kapsam ve konu içeriği benzer olmasına rağmen, eski program daha soyut 

ve sıkıcıydı. Kuru bilgi yoğunluğunun nispeten azaltıldığı yeni program, değerlendirme 
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soruları, etkinlikler ve eğlenceli felsefi metinlerle daha öğrenilebilir hale getirilmeye 

çalışılmış. Bu yönüyle yeni programı olumlu değerlendiriyorum. FGÖ-5. 

Daha önceki program daha öğretmen merkezli teorik bilgiler varken, yeni programda öğrenci 

merkeze alınmış ve hayattan örnekler sunulmuştur… yeni program biraz daha soyut 

kavramlardan pratiğe dönüşmüştür. FGÖ-7 

Yeni felsefe öğretim programı teorik unsurlarından biraz daha sıyrılarak, daha işlevsel bir 

hal almıştır. Önceki program tamamen ezbere dayalı olan, öğrencileri düşündürmekten uzak 

olan, yaşama yakın kullanışlı ve faydalı bilgilerle donatılmamışken; şimdiki program daha 

yaşama yakın, kullanılabilir, faydalı ve işe yarar bir içeriğe bürünmüştür. FGÖ-15. 

… her ikisinde de öğrencilerin felsefe bilgisi var varsayımından hareket etmekte, etkinlikler, 

alıştırma soruları öğrencilerin seviyesine ve bireysel farklılıklarına hitap etmemektedir, 

önceki program geleneksel yöntemlere hitap ederken; şimdiki program çağdaş yaklaşımlara 

daha fazla hitap etmektedir… FGÖ-9. 

Eski program daha derli toplu daha belirgin idi, öğretmen merkezli idi. Yeni program daha 

dağınık, bilginin hemen hiç olmadığı bir sistem… FGÖ-8. 

Yeni program eskisinden çok farklı değil, her ikisi de felsefe tarihi mantığıyla yazılmış, ünite 

yerlerinin değiştirilmesi iyi olabilir ancak bilim felsefesi yerine sanat felsefesi en sonda olsa 

daha iyi olurdu. FGÖ-11.  

Felsefe grubu öğretmenleriyle yapılan görüşmelerde öğretmenlerden yeni öğretim 

programının olumlu ve olumsuz yönlerini belirtmeleri istenmiş ve öğretmen görüşleri 

doğrultusunda elde edilen veriler kategorize edilerek katılımcılar tarafından en çok ifade 

edilen özellikten en az ifade edilene doğru sıralanarak Tablo 3’ te sunulmuştur. 

Tablo 3. Felsefe Grubu Öğretmenlerine Göre Yeni Felsefe Öğretim Programının Olumlu ve 

Olumsuz Yönleri. 

Program Öğeleri 
Yeni felsefe Öğretim Programının 

Olumlu Yönleri 
Yeni felsefe Öğretim Programının 

Olumsuz Yönleri 

İçerik  

• Güncel örneklerle desteklenmiş 
•  Hayata dönük  
• Düşünme becerilerini geliştirici 
• İlgi çekici 
• Merak uyandırıcı 
• Yorum temelli 

• Çok ayrıntılı 
• Gereksiz bilgi yığını 
• Anlatım dili ağır 
• Kullanışsız bilgiler 
• Metin çok soyut 
• Felsefe tarihi bilgisi az 
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• Analitik  
• Sistematik  
• Yapılandırmacı  

• Oldukça yüzeysel bilgi 
• Gereksiz etkinlikler var 

Öğrenme- Öğretme 
Süreci 

• Öğrenci merkezli 
• Öğretimi kolaylaştırıcı 
• Okuma alışkanlığı kazandırması 
• Bulmaca mantığı var  
• Öğrenmeler daha anlamlı 

• Kavram öğretimi yetersiz 
• Kavramlar bir birine karışmış 
• Öğretmeni yok sayan 
• Öğretmen pasif durumda 
• Yetersiz süre 
• Yetersiz etkinlik 
• Eksik ön bilgi 

Araç-Gereç • Donanımlı materyal • Yetersiz materyal 

Ölçme- 
Değerlendirme 

• Etkinlik temelli 
•  Bilgisayar destekli 
• Süreç temelli 
• Öğrenci seviyesine uygun değil 

• Ezbere yönlendiriyor 
• Öğrenci seviyesine uygun değil 
• Bireysel farklılıklar dikkate 

alınmamış 

Tablo 3 incelendiğinde, öğretmenlerin programın içeriğine ilişkin görüşlerinde en 

olumlu görüşleri programın güncel örneklerle desteklenmiş olmasıdır. Öğrenme öğretme 

süreci açısından öğrenci merkezli bir yaklaşımla hazırlanmış olması belirtilirken, 

değerlendirme sürecinin en olumlu tarafının etkinlik temelli ve bilgisayar destekli olduğu 

belirtilmiştir. Olumsuz tarafları ise içeriğin çok ayrıntılı olması, öğrenme öğretme sürecinde 

kavram öğretimi yetersiz, öğretmeni yok sayan şeklinde belirtilirken ölçme değerlendirme 

sürecinin ezbere yönlendiriyor gibi savlar belirtilmiştir. Ayrıca öğretmenler yeni öğretim 

programının olumlu ve olumsuz yönlerini kendi ifadeleriyle şöyle belirtmişlerdir: 

Yeni program felsefenin öğretimi konusunda hem öğretmene hem de öğrenciye kolaylıklar 

sağlamaktadır… Özellikle güncel örnekler felsefenin yaşamdan uzak olmadığını öğrencilere 

hissettirmektedir… FGÖ-4. 

Yeni felsefe müfredatı daha somut, hayatla irtibatlı, öğrenci merkezli, bilgisayar destekli, 

çoktan seçmeli, anlamaya ve sorgulamaya dayalı, analitik bir yaklaşımla güncel 

hazırlanmıştır. FGÖ-2. 

Program doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarındaki cümleler çok ayrıntıya yer vermiş, 

ayrıca boşluk doldurmalarda kavramı öğretilmeden kavramların sorulması öğrencinin 

dersten kopmasına neden oluyor… FGÖ-1. 

Programın pek olumlu bir yanını göremedim bomboş, eskilerinden pek farklı değil sadece 

biraz süslenmiş o kadar… FGÖ-3. 
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Öncelikle programda etkinliklere ayrılan ders saati oldukça yetersiz. Ayrıca felsefeyi 

somutlaştıralım derken felsefenin özünde olan metafizik öğelerden izole edilmesi, eğlenerek 

öğretelim derken fikri yapını zayıflatılması son derece olumsuz yanları. FGÖ-2. 

Yeni programı hiçbir açıdan beğenmiyorum. Öğretmeni yok sayan, öğretmeni oyuncu-meddah 

yerine koyan bir sistem. FGÖ-8. 

Bence bugün uygulanmakta olan program, öğrencilere ezbere düşünmeyi değil; bilgiye 

ulaşmayı, yorumlamayı, analiz etmeyi yaratıcı düşünceler geliştirmeyi, karar verme 

becerilerini, olaylara önyargılı değil; farklı ve çok boyutlu bakmayı, daha sistematik düşünme 

becerisini arttırmaktadır. Öğrencilerin bilgileri öznel bir şekilde yapılandırmalarını 

sağlamaktadır. FGÖ-9. 

Felsefe grubu öğretmenleriyle yapılan görüşmelerde yeni öğretim programını 

uygularken karşılaşmış oldukları temel problemleri belirtmeleri istenmiş ve elde edilen veriler 

kategorize edilerek katılımcılar tarafından en çok ifade edilen özellikten en az ifade edilene 

doğru sıralanarak Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4. Felsefe Grubu Öğretmenlerine Göre Yeni Öğretim Programının Uygulanmasında 

Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 

Program Öğeleri 
Programını Uygulanmasında Karşılaşılan 

Sorunlar 
Sorunların Çözümüne Yönelik 

Öneriler 

İçerik  

• Bilginin işlevsiz algılanması 
• Soyut konular 
• Karmaşık etkinlikler  
• Somut örneklerin azlığı  

• Dersin önemi benimsetilmeli 
• Daha az akademik dil kullanılmalı 
• Etkinlikler daha sade yazılmalı 

Öğrenme-Öğretme 
Süreci 

•  Yetersiz ders saati  
• Yetersiz hazır bulunuşluk 
• Öğrencinin derse ilgisizliği 
• Derse karşı önyargı 
• Yetersiz etkinlik 
• Ezberci yöntem alışkanlığı 

•  Ders süresi artırılmalı 
• Felsefe 12. sınıfta da okutulmalı 
• Ön hazırlık dersi olmalı (Düşünme 

Eğitimi dersi vb.) 
• Felsefeyle ilgili çeşitli yarışmalar 

düzenlenmeli 

Araç-Gereç 
• Dikkat çekici materyal yok 
• Görsel materyal az 
• Materyal çeşitliliği yok 

• Materyal daha dikkat çekici olmalı 
• Film ve diyalog örnekleri 

hazırlanmalı 
• Tartışma örnekleri hazırlanmalı 

Ölçme- 
Değerlendirme 

• YGS’de bilgi ölçülmemesi 
• YGS’de soru sayısı az 
• Öğretim programı ve YGS arasındaki 

uyumsuzluklar 

• YGS’de bilgi sormak 
• YGS’de suru sayısı artırılmalı 
• Boşluk doldurma sorusu daha çok 

olmalı 

Tablo 4’e göre felsefe grubu öğretmenlerinin öğretim programını uygularken 

karşılaşmış olduğu temel problemlerin başında öğrenciler tarafından bilginin işlevsiz 
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algılanması, yetersiz ders saatinin ve öğrencilerin yetersiz hazır bulunuşluk düzeyleri 

gelmektedir. Bu problemleri öğrencinin derse ilgisizliği, konuların soyut olması, öğrencinin 

ilgisizliği, görsel materyallerin azlığı ve felsefe sorularının YGS’de (Yükseköğretime Geçiş 

Sınavı) bilgiye dayalı değil yoruma dayalı çıkması izlemektedir. Öğretmen görüşlerine göre 

bu problemlerin ortadan kaldırmanın yolu ders süresinin artırılması, felsefe dersinin 12. 

sınıfta da devam ettirilmesi, felsefe dersine hazırlık niteliğinde ön hazırlık dersi olmalı 

(düşünme eğitimi vb.), programda materyal daha dikkat çekici olmalı ve YGS’de bilgi sormak 

şeklinde belirtilmiştir. Öğretmenlerin kendi ifadeleriyle programın uygulanmasında 

karşılaşılan sorunlar ve bunları ortadan kaldırmanın yolları aşağıdaki gibidir: 

Üniversiteye giriş sınavlarında yorum sorularının çıkması ve öğrencilerin bu soruları 

çalışmadan da çözebileceğini düşünmeleri konu ve kavramların öğretilmesini 

zorlaştırmaktadır. FGÖ-1. 

Süre yetersizliği nedeniyle programı yetiştirmekte güçlük çekiyoruz. Bazı konular önemli, 

üzerinde durmamız gerekiyor ama bunlara çok az süre ayrılmış sanki geçiştirmek istercesine 

program düzenlenmiş gibi… öğrencilere küçük yaşlarda yorum yapabilecekleri, kendileri 

üretebilecekleri dersler verilmeli, onlarda felsefe için altyapı oluşturulmalı… FGÖ-4. 

Alt sınıflarda bu derse bir hazırlığın olmaması, toplumda felsefenin ne olduğunun tam olarak 

algılanamaması, öğrencilerin derslere olumsuz yargıyla başlaması, dersin laf kalabalığı… 

olarak görülmesi, üniversite sınavında bilgiye dayalı soru çıkmaması… temel problemlerdir. 

Bunların üstesinden gelebilmek için…. felsefeye hazırlık için 9. ve 10 sınıflarda düşünme 

becerilerini geliştirecek derslere seçmeli de olsa yer verilmeli, felsefe öğretimi 2 yıla 

yayılmalı. FGÖ-5. 

Her şeyden önce pragmatik bilgi anlayışı değiştirilmeli, yoksa öğrenci felsefeye pragmatik 

olarak bakarsa hayal kırıklığına uğrar…okuma metinleri programın temeline yerleştirilmeli 

ve dersler, konuşmalar, tartışmalar bu metinler üzerinden yapılmalı… FGÖ-12. 

Felsefe grubu öğretmenleriyle yapılan görüşmelerde yeni öğretim programının daha 

etkin bir şekilde düzenlenmesi ve uygulanması için önerilerini belirtmeleri istenmiş ve elde 

edilen veriler kategorize edilerek katılımcılar tarafından en çok ifade edilenden en az ifade 

edilene doğru Tablo 5’te sunulmuştur. 
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Tablo 5. Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Yeni Felsefe Öğretim Programının Daha Etkin Bir 

Şekilde Düzenlenmesi ve Uygulanmasına Yönelik Önerileri. 

Programın Hazırlanmasına Yönelik 
Öneriler 

Programın Uygulanmasına Yönelik 
Öneriler 

• Yaşamdan kopuk olmamalı 
• Programda daha fazla görsellere yer verilmeli 
• Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap vermeli 
• Programın hazırlanmasında ağırlıklı olarak 

öğretmenler olmalı 
• Okul türüne göre felsefe programı hazırlanmalı 
• İlginç olmalı ve öğrencide merak uyandırmalı 
• Öğretimi kolaylaştırıcı olmalı 
• Düşünmeye ve tartışmaya yönelik etkinliklere 

ağırlık vermeli 
• Öğretmenler ve alandaki akademisyenler arasında 

koordinasyon olmalı 

• Ders süreleri arttırtmalı 
• Konular güncel örneklerle desteklenmeli 
• Antlımlar benzetmelerle somutlaştırılmalı 
• İlköğretimden itibaren Felsefeye hazırlık 

niteliğinde dersler olmalı 
• Sosyoloji ve psikoloji dersleri de zorunlu olmalı 
• Felsefe yarışma ve sosyal etkinlilerle öğrencilere 

sevdirilmeli 
• Felsefe ile ilgili münazaralar düzenlenmeli 
• İlkokuldaki düşünme eğitimi dersi zorunlu olmalı 
• Bilgi kuramı dersi yeniden yapılandırılmalı 
• Okullarda felsefe kulüpleri oluşturulmalı 

Tablo 5’te görüldüğü üzere, öğretmenlerin programın hazırlanmasına yönelik 

önerilerinin başında öğretim programı yaşamdan kopuk olmamalı, programda daha fazla 

görsellere yer verilmeli, program öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap vermeli, program 

hazırlama komisyonlarının ağırlıklı olarak öğretmenlerden oluşmalı, okul türüne göre felsefe 

programı hazırlanmalı kategorilerinde yoğunlaşmaktadır. Programın uygulanmasına yönelik 

öğretmen görüşleri incelendiğinde ders süreleri artırılmalı, konular güncel örneklerle 

desteklenmeli, anlatımlar benzetmelerle somutlaştırılmalı, alt sınıflarda felsefeye hazırlık 

dersleri olmalı şeklinde belirtilmektedir. Öğretmelerin felsefe dersi öğretim programının etkin 

bir şekilde düzenlenmesi ve uygulanması için getirdikleri bazı öneriler kendi ifadeleriyle 

şöyledir: 

Felsefe öğretim programı yazılırken oluşturulan komisyona ve çalışma grubuna sadece 

üniversite çevresinden akademisyen değil gerçekten de uygulamada okullarda görev alan 

öğrencilerden kopmamış, gerçek sahada görev yapan, öğrencileri tanıyan,...gerçek öğrenme 

ortamlarından uzaklaşmamış ve farklı tür ve derecedeki orta öğretim kurumlarında görev 

yapan felsefe öğretmenlerine daha fazla ağırlık verilmelidir. FGÖ-9. 

Her okulda farklı felsefe konuları olmalı, örneğin fen ve sosyal bilimler lisesinde bilim 

felsefesi ağırlıklı, güzel sanatlar liselerinde sanat felsefesi, imam hatiplerde din felsefesi, 

Anadolu liselerinde ise felsefenin temel disiplinlerini içeren programlar olmalı… FGÖ-11. 
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Felsefe konularının öncelikle soyutluktan kurtarılması gerekmektedir… Öğrenciler felsefeye 

yabancı bir şekilde geldiklerinden dersi sevmiyorlar. Oysa önceki yıllarda birazcık bir şey 

öğrenseler belki ön yargıları da olmayacak. Ayrıca felsefenin yanında sosyoloji ve psikoloji 

de zorunlu ders olsa dersler birbirini destekleyecekler... FGÖ-16. 

Öğrenciler bu derse çok yabancılar… Okullarda düzenlenecek çeşitli tartışma platformları, 

felsefeyle ilgili başka sosyal etkinlikler dersi daha ilginç hale getirebilir… FGÖ-7. 

Sonuç ve Tartışma 

Yeni felsefe öğretim programı ve uygulama sürecinde karşılaşılan sorunları öğretmen 

görüşleri açısından tespit etmek üzere yapılan bu araştırma sonuçlarına göre öncelikle eski ve 

yeni öğretim programları çeşitli yönleriyle karşılaştırılmış ve felsefe grubu öğretmen 

adaylarının önemli bir bölümü eski programı soyut olarak nitelendirirken yeni programda 

somut olarak değerlendirmiştir. Bunun yanında eski program öğretmen merkezli, konu 

merkezli, sıkıcı olarak belirtilirken, yeni program öğrenci merkezli, etkinlik merkezli ve 

eğlenceli olarak belirtilmiştir. Öğretmenler eski programı materyal yönünden de eksik 

bulurken yeni programın daha donanımlı olarak, ayrıca değerlendirme sorularını da konuları 

pekiştirmesi açısından da önemli görmüşlerdir. Nitekim Beydoğan, Cihan ve Taşdemir’in 

(2006: 34) eski felsefe öğretim programını öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından 

değerlendirdikleri çalışmada benzer olarak “…felsefe öğretim programının öğrencilerde 

düşünsel süreçleri gerçekleştirmede ve düşünme yollarını sevdirme noktasında yetersiz 

kaldığı, öğrencileri yeni bilgi kaynakları ile tanıştırmada, tanıştıkları bilgileri kullanmada yeni 

yorumlara ulaştırmada yetersiz bulunduğu…” sonucuna ulaşmışlardır.  

Öğretmenlerin programın içeriğine ilişkin görüşlerinde en olumlu görüşleri programın 

güncel örneklerle desteklenmiş olması, öğrenci merkezli bir yaklaşımla hazırlanmış olması 

etkinlik temelli olması ve bilgisayar destekli olması şeklinde belirtilmiştir. Olumsuz tarafları 

ise içeriğin çok ayrıntılı olması, öğrenme öğretme sürecinde kavram öğretiminin yetersizliği, 

öğretmenin ikinci planda kalması ve ezbere yönlendirmesi olarak ifade edilmiştir. 

Durdukoca’nın (2011), yeni felsefe programını öğretmen görüşlerine göre değerlendirdiği 

araştırmasında, öğretmenlerin genel olarak program hakkında olumlu görüşe sahip olduğunu 

belirtmiştir. Söz konusu bu araştırmada programın öğrenci merkezli olduğu, öğrenci ilgi ve 

ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığı, etkinliklerin öğrenme sürecini olumlu etkilediği gibi 
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sonuçlara ulaşılmıştır. Her iki araştırma sonuçları karşılaştırıldığında öğretmenlerin olumlu 

görüşlerinde önemli benzerliklerin olduğu dikkati çekmektedir. 

Öğretmenlerin öğretim programını uygularken karşılaşmış olduğu temel problemlerin 

başında ders saatinin yetersiz olması ve öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin düşük 

olması gelmektedir. Bu problemleri öğrencilerin felsefeyi işe yaramaz olarak algılaması, 

konuların soyut olması, öğrencinin ilgisizliği, görsel materyallerin azlığı ve YGS’de bilgiye 

dayalı değil yoruma dayalı soruların çıkması izlemektedir. Benzer olarak Beydoğan, Cihan ve 

Taşdemir’in (2006: 34) araştırmasında ise felsefe öğretim programı öğretmen ve öğrenci 

görüşlerine göre, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olarak hazırlanması ve 

öğrenci ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermesi hususunda kısmen yeterli görülmekle birlikte, 

öğretmenler programın içeriğini daha yetersiz olarak değerlendirmişlerdir. 

Öğretmen görüşlerine göre bu problemlerin ortadan kaldırmanın yolu ders süresinin 

artırması felsefe dersinin 12. sınıfta da devam ettirilmesi, felsefe dersine hazırlık niteliğinde 

alt sınıflara çeşitli derslerin seçmeli de olsa konulması, okul türlerine göre felsefe programı 

hazırlanması, programın film gibi görsellerle zenginleştirilmesi ve YGS’de yoruma değil 

bilgiye dayalı soruların sorulmasıdır. Araştırma bulguları benzer araştırmalarla 

karşılaştırıldığında, bazı noktalarda paralellik göstermektedir. Örneğin, Akdağ (2002) ve 

Dombaycı’nın ( 2008) araştırmalarında farklı okul türlerinde ve alanlarda öğrenim gören 

öğrencilerin felsefe eğitimine yönelik algı ve tutumlarının farklılaştığı, dolayısıyla 

programların hazırlanmasında okul türlerinin gözetilmesinin felsefe dersinin verimliliğini 

artırabileceği belirtilmektedir. 

Bununla birlikte araştırma sonucunda öğretmenlerin felsefe dersinin öğrenciler 

tarafından önemsenmesinin ölçütünü YGS sorularıyla doğru orantılı görmeleri, Akdağ’ın 

(2002) araştırmasında ortaya koyduğu eğitim sisteminin, felsefe derslerinin önemini azalttığı 

ve bir sınav sistemi içinde kaybolup gitmesine yol açtığını belirtmesi noktasında 

örtüşmektedir. Benzer bir sonuç olarak Kızıltan da (2012) araştırmasında,  felsefe dersinin 

üniversite sınavında öğrenciler açısından puan getirmeyen bir ders olarak görüldüğünü ve bu 

durumun felsefenin dikkate alınmasında önemli bir sorun teşkil ettiğini belirtmektedir. 

Öğretmenlerin programın hazırlanmasına yönelik önerilerinin başında; öğretim 

programı yaşamdan kopuk olmamalı, programda daha fazla görsellere yer verilmeli, program 
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öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap vermeli, program hazırlama komisyonları ağırlıklı 

olarak öğretmenlerden oluşmalı kategorilerinde yoğunlaşmaktadır. Programın uygulanmasına 

yönelik öğretmen görüşleri incelendiğinde ders süreleri artırılmalı, konular güncel örneklerle 

desteklenmeli, anlatımlar benzetmelerle somutlaştırılmalı, alt sınıflarda felsefeye hazırlık 

dersleri olmalı şeklinde belirtilmektedir. Ergün ve Yapıcı’nın (2007) öğretmen adaylarının 

felsefe dersine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yaptıkları araştırmada da benzer 

sorunların olduğu tespit edilmiştir. Buna göre felsefe öğretimine yönelik sorunların başında, 

felsefe dersinin konularının çok soyut olduğu, konuların güncel yaşamdan kopuk olduğu, 

derslerde öğrenci seviyesinin gözetilmediği, ezbere yönelik bir ders yapıldığı gelmektedir. Bu 

noktada da her iki araştırma bulgularının birbirini destekler nitelikte olduğu söylenebilir. 

Tozlu’nun (1986) araştırma sonuçları da bu bulguyu desteklemektedir. Buna göre felsefe 

dersinde kavramların çok soyut olması dersin öğretimini oldukça zorlaştırmaktadır. 

Öğretmenler bu zorluğu aşmak için örneklerle konuyu ya da kavramı izah etmeye 

çalışmaktadır. 

Konuların benzetmelerle somutlaştırılması önerisi Biçer’in de (2013) belirttiği gibi 

felsefe öğretimini somutlaştırmak ve öğrencilerin bu alana daha da ilgi duymalarını sağlamak 

açısından önemlidir. Çünkü çoğu günlük yaşamdan seçilen bu benzetmeler yardımıyla 

öğrenciler, az da olsa kavram olarak kullandıkları ancak gerçekte neyi ifade ettiğiyle pek fazla 

ilgilenmedikleri felsefenin, aslında insanın yaşamının bizzat içinde olduğunu, onların 

kişiliğini, düşüncelerini, davranışlarını ve etraflarında yaşananları doğrudan etkilediğini 

kolayca kavrayabilirler. Böylece ezbere dayalı bir felsefe öğretimindeki gibi, öğrenciyi pasif 

duruma getiren, yaşamla ilişkisi olmayan ve konuları çok soyut olduğu için yaratıcılığı ve 

sorgulamayı körelten bir eğitim anlayışından sıyrılmış olunur (Kefeli, 2011). 

Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde ve 1985, 1993, 2009 felsefe 

programları çerçevesinde yapılan benzer araştırmalarla karşılaştırıldığında, programın 

yapısından ve uygulanmasından kaynaklanan sorunların büyük oranda aynı olduğu, süreç 

içerisinde 2009 öğretim programı hariç pek bir gelişmenin kaydedilemediği söylenebilir. Öte 

yandan mevcut sorunların çözümü için bu ve benzer araştırmalarda öğretmen ve öğrenci 

görüşleri doğrultusunda önerilen çözümlerin dikkate alınmasının felsefe öğretiminin 

etkililiğini artırması açısından olumlu olacağı düşünülmektedir. 
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OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ SİSTEMİ’NDE İNSAN KAYNAKLARI 

YÖNETİMİ’NİN YERİ ve ÖNEMİ 

 

Öğr. Gör. Serenay ŞAHİN∗∗∗∗ 

ÖZ 

İş Sağlığı ve Güvenliği’nde İnsan Kaynakları’nın Yeri ve Önemi, günümüz rekabet 

koşullarında önemli bir konudur. Bu konunun önem kazanmasında en büyük rol, yoğun 

rekabet şartları altında insana değer verilmesi ve bu şekilde maliyeti en aza indirmektir, yani 

iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak oluşabilecek maddi kayıpları en aza indirmektir.  

Bu çerçevede İş Sağlığı ve Güvenliği’nde İnsan Kaynakları Yönetimi’nin önemi 

şöyledir: 

• Herhangi bir kayıp olması durumunda ya da sistemin hızlı bir şekilde uygulanabilmesi için 

İKY’nin varlığı önemlidir.  

• Yükümlülükler eksik yapılır ya da yerine getirilmezse, sonuçları işçiler açısından sıkıntı 

yaratabileceği gibi, işverenler açısından da maddi kayıplara yol açmaktadır. Bu yüzden 

denetimin İKY tarafından yapılması önemli bir ayrıntıdır. 

• Sistemin gerekliliklerinin yerine getirilmesi firmaların etkin bir yönetime sahip olmalarına 

yardımcı olmaktadır. Bu da yine İnsan Kaynakları Yönetimi ile mümkündür. 

• Sistemin eğitimleri sürekli kılması sayesinde, firmalar da sürekli kendilerini geliştirmeyi 

başarabilmektedirler.  

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Sağlığı ve 

Güvenliği’nde İnsan Kaynakları’nın Rolü 
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THE PLACE and IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

WITHIN THE CONTEXT OF OCCUPATIONAL HEALTH and SAFETY 

 

ABSTRACT 

The place and importance of Human Resourses within the context of Occupational 

Health and Safety is an outstanding matter in contemporary competitive environment. The 

two foremost roles that make imporatant this matter are the given value to human under 

intense competition and minimisation of costs in this way, in other words avoiding financial 

losses that arise from occupational helath and safety.   

As a basic result, followings are found at the end of the study on Occupational Health and 

Safety in this context Human Resources Management: 

• The Human Resources Management is necessary in cases of any loss or implementation of 

the system impetuously. 

• The audition role of Human Resourses Manegement is at peak. Because, any missing in 

exercise of duties could create difficulties for workers and lead to financial loses for 

employers. 

• The fulfillment of the requirements of the system make possible for compaines to have an 

efficient management. It is also possible with Human Resources Management. 

• Trainings that are requisities by sthe system itself also make companies manage to improve 

themselves constantly. 

Keywords: Worker Health and Occupational Safety, Human Resource Management, The 

Role of Human Resources Within the Context of Occupational Health and Safety 

 

GİRİŞ 

Değişen ekonomik koşullarla birlikte, çalışma hayatında da dönüşümler meydana gelmiştir. 

Özellikle çalışma ilişkileri alanında, iş görenler ve işverenler için, onların sorumluluklarını 

artıracak gelişmeler meydana gelmiştir. Bu gelişmeler ışığında, işletmeler hayatlarını devam 

ettirebilecekleri kaynaklara doğru yönelmişlerdir. Bu doğrultuda, 1950’li yıllarda başlayan 

çalışmalarla da bunu sağlayabilecek tek kaynağın “insan” olduğu üzerinde durulmaya 

başlanmıştır. Bu düşünceden hareketle insan kaynağından en iyi ve en verimli şekilde 
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faydalanmanın, işletmenin hayatının devamlılığı için en önemli etken olduğunun farkına 

varılmıştır. 

Yaşanan bu değişimlerden sonra insana değer verilmeye başlanmış ve insanın istek ve 

ihtiyaçlarının karşılanması en önemli konu haline gelmiştir. Bu durum ile birlikte, Personel 

Yönetimi sisteminin eksiklikleri fark edilmiş ve kalıplaşmış görevlerinin dışında insanın  

psiko – sosyal bir varlık olarak görülmesinin ve fonksiyonlarının buna göre değişmesinin 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. Böylece 1950’li yıllardan sonra İnsan Kaynakları Yönetimi’ne 

doğru bir geçiş süreci başlamıştır.   

İnsan Kaynakları Yönetimi, çalışanların memnuniyetini ve huzurunu sağlayarak, 

organizasyonun da ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi hedefler. Yani çalışan ile organizasyonu 

ortak paydada buluşturmayı amaçlar. Ortak paydanın da sağlanabilmesi için işletmenin 

üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yapması gerekmektedir. Artık değişen koşullarla çalışan 

ihtiyaçları da değişim göstermiştir. Çalışanlar için artık tek motive edici araç “para” değildir. 

Bunun yanında çalışanlar, kendilerini güvende hissetmek, rahat ve huzurlu bir ortamda 

çalışmak, kendilerinin bu işletme için değerli birer varlık olduğunu görmek isterler. Bu da 

etkin bir yönetimle, hatta etkin bir İnsan Kaynakları Yönetimi ile olur. Bu yüzden işverenler 

için çalışanlarını kaybetmemek önemlidir. İşverenlerin çalışanlarını kaybetmemek konusunda 

üstüne düşen en önemli görevlerden biri de, onun sağlığını ve güvenliğini en üst düzeyde 

sağlamayı başarmasıdır. Yani en önemli konulardan biri de “İş Sağlığı ve Güvenliği” 

konusudur.  

İş Sağlığı ve Güvenliği, çalışanları iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korumak, daha 

sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratmaktır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının ortaya çıkması 

ile hem çalışanın kendisi hem işletme hem de ülke maddi ve manevi zarar görmektedir. Bu 

yüzden bu alanda gerekli tedbirlerin alınması büyük önem teşkil etmektedir. Bu kazalardan ve 

hastalıklardan korunmak için işletmelerin uyguladıkları iş sağlığı ve güvenliği yönetim 

sistemleri bulunmaktadır. Yine dünyada ve Türkiye’de uygulanan sistemlerden biri de 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemidir. Bu sistemle organizasyonda 

hastalığa yol açacak ya da kazaya neden olabilecek riskler en aza indirilmeye çalışılmaktadır.  

İş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin ve kurallarının uygulanmasında ise organizasyon içinde 

görev üstlenen birimlerden biri de İnsan Kaynakları Yönetimi birimidir. İnsan Kaynakları 
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Yönetimi’nin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili üstlendiği en önemli rol ise çalışanların eğitimler 

yoluyla iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçli hale getirilmesidir.   

İnsan Kaynakları Yönetimi 

Değişen ekonomik şartlarla işletmeler baş edebilmek için, artık rakiplerinin önüne geçmesini 

sağlayacak en önemli alana daha doğrusu bir kaynağa, yani “insan”a yönelmişlerdir. Bu 

değişimle organizasyonda yeniden yapılanmaya gidilmiş ve bunun sonucunda “eski endüstri 

ilişkileri” modelleri önemini yitirmiştir. Örgütlerin geliştirmeye çalıştıkları yeni misyon ve 

strateji hedefleri sonuç itibariyle İKY’yi firma vitrinine sokmuştur (Büyükuslu, 1998: 86). 

1970’li yıllarda başlayan İKY anlayışı, geleneksel “personel yönetimi” anlayışının 

uygulamadaki insanı algılama, anlama, yorumlamadaki daralmasına, bunalımına bir nefes 

aldırmıştı (Açıkalın, 2002: 9). 

İnsanın psiko – sosyal bir varlık olması üretim faktörleri içinde doğal olarak farklı bir yere ve 

öneme sahip olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu düşünce doğrultusunda örgütlerdeki insan 

kaynağının yönetimi, büyük önem arz etmektedir (Kozak, 2004: 12). 

En geniş anlamıyla İnsan Kaynakları Yönetimi, çalışma yaşamına ilişkin olarak tüm 

süreçlerde rol oynayan doğru sayıda ve nitelikte personelin planlanmasından itibaren, işe 

girme, oryantasyon, eğitim, kariyer yönetimi, sağlık ve güvenlik yönetimi, performans ve 

ücret yönetimi, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi gibi işlev ve faaliyetleri kapsayan bir 

yönetim fonksiyonudur ( Gürüz ve Yaylacı, 2004: 23).  

Bu tanımları artırmak mümkündür, ancak tanımdan çok, İKY’ye biçilen rol ve fonksiyonlar 

daha önemlidir. 2000’li yıllara girerken kabul gören görüşe göre bir “yönetim felsefesidir.” 

Dinamik ve esnek bir hizmet anlayışını tüm örgüte yaygınlaştırma amacı gütmektedir 

(Demirkan, 2000: 25).  

İnsan Kaynakları Yönetimi’nin Amacı  

Organizasyonların amaçları organizasyon türüne göre değişmektedir. Özel organizasyonların 

temel amacı kar iken, kamu ve sivil organizasyonların temel amacı toplumun ortak 

gereksinimlerini karşılamak ve topluma hizmet etmektir. Özel organizasyonlar da mal ve 

hizmet üreterek toplumun ihtiyaçlarını karşılar ve topluma hizmet eder. Ancak, özel 

organizasyonların temel amacı kar sağlayıcı faaliyetlerde bulunmaktır. Her üç organizasyonun 
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ortak amaçları ise “kalite” ve “verimlilik” ilkeleri yönünde faaliyette bulunmaktır. Bir örgütün, 

diğer maddi kaynakları ne kadar sağlam olursa olsun, insan kaynakları yeterli etkinliğe sahip 

değilse başarı ihtimali düşük olacaktır. Tatminsiz, başarı güdüsü düşük bir iş gücü ile 

verimlilik ve iş kalitesi hedeflerine ulaşmak mümkün değildir. İnsan Kaynakları Yönetimi iş 

gücü ile ilgili çeşitli ölçüleri kullanarak gerek verimlilik gerekse iş hayatının niteliği üzerinde 

olumlu gelişmelerin elde edilmesini sağlamaktır (Demir, 2006: 96). 

Günümüz koşullarına uygun olarak insan kaynakları yönetiminin bazı sosyal amaçlara 

yöneldiği de dikkati çekmektedir. Örneğin kadın iş gücünün sayısındaki artış nedeniyle çocuk 

bakımı, hamilelik ve analık programlarının düzenlenmesi, iş gücünün yaşlanmasından dolayı 

yaşlı iş gücünden daha iyi yararlanmanın sağlanması gibi yeni amaçların benimsendiği 

görülmektedir (Arı, 2007: 6). 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

 Tarihsel Gelişim 

Kılavuz niteliği taşıyan ilk sağlık ve güvenlik standardı olan "BS 8800 Mesleki Sağlık ve 

Güvenlik Yönetim Sistem Rehberi" 1996'da İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından 

yayınlanmıştır. Kılavuz niteliği taşıyan bu ilk standart kurumların belgelendirilmesine yönelik 

bir temel teşkil etmemekteydi. 

Sonraları başka belgelendirme kuruluşları da bu konuda standartlar yayınlamışlardır. Ancak 

yayınlanan bu standartlar BS 8800'u temel almalarına rağmen birbirlerinden içerik ve 

uygulama bakımından farklılıklar göstermekteydi. Bunun üzerine BSI öncülüğünde 

uluslararası kabul edilebilecek bir sağlık ve güvenlik standardı hazırlanmasına yönelik bir 

komisyon toplanması kararlaştırılmış ve bu komisyonun çalışmaları sonucunda 1999 yılında 

OHSAS 18001 standardı oluşturulmuştur. Hazırlanan bu standart, 2001 yılında uygulanmaya 

başlamıştır. 

OHSAS 18001 mesleki sağlık ve emniyet idare sistemleri için en son belge tanımlamasıdır.  

OHSAS 18001 Sisteminin Getirileri 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sağladığı yararları şunlardır:  

1. Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli 

bir ortamda çalışmalarını sağlamak.  
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2. Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımını artırmak (Çakmak, 2007: 20).  

3. Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybı azalır (Yılmaz, 2006: 

55).  

4. Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlamak.  

5. İş performansını artırmak;  

6. Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratmak.  

7. Rakiplere karşı üstünlük sağlamak.  

8. Engellenen maddi kayıplar sayesinde karlılığın artması (Güçlü, 2007: 18). 

OHSAS 18001’DE İNSAN KAYNAKLARININ YERİ ve ÖNEMİ 

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının başarılı olabilmesi için işletme içindeki yerinin 

belirlenmesi gerekir. Küçük işletmelerde bu sorumluluğu yöneticilerin üstlenmesi yeterli iken, 

büyük işletmelerde ayrı bir birime ihtiyaç duyulmaktadır. Koruma işlevini üstlenecek olan bu 

birim, işletmenin bütününe hizmet edeceğinden, genellikle insan kaynaklarından sorumlu 

bölüme bağlı olarak oluşturulmaktadır (Demirbilek, 2001: 190).  

İnsan Kaynakları Yönetimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği 

İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışında, çalışanlardan sürekli olarak değişimlere uyum 

sağlaması, yaratıcılığını geliştirebilmesi, takım çalışmasına yatkın olması ve performanslarını 

artırması gibi özellikler istenmektedir. Bu durum ise iş gücünün daha fazla çalışmasını ve 

rekabet ortamının yarattığı gerilimlere karşı dirençli olmayı ortaya çıkarmaktadır. Çalışma 

saatlerinin uzun ve yoğun olması, çalışanlar arasında yorgunluk ve strese bağlı hastalıkların 

artmasına neden olmaktadır. Ayrıca yeni üretim araçlarının üretime katılmasının yol açtığı 

kaza riski artışı ve zehirli maddelerle karşılaşma durumu da dikkat edilmesi gereken bir 

özelliktir (Güler, 2003: 84).   

Değişen çalışma koşullarıyla, çalışanların bu değişimlere uyum sorunu ortaya çıkmaktadır. 

Değişim ve gelişimler çok hızlı gerçekleşirken, çalışanlar aynı hızda bilgilerini ve 

hareketlerini geliştirmekte zorlanmaktadırlar. Bu değişimlere ayak uydurulamaması ise, 

çalışanları strese sokmakta, bu da yaptıkları iş ile ilgili dikkatsiz davranmalarına, hatalı 
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davranışlarda bulunmalarına sebep olmaktadır. İşte bu değişimin çalışanlara kabul ettirilmesi 

konusunda İnsan Kaynakları Yönetimi rol üstlenmektedir.   

İnsan Kaynakları Yönetimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Arasındaki İlişki  

İnsan Kaynakları Yönetimi insan gücü kaynağının verimliliğini esas alan birbirine bağlı 

faaliyetler sistemini içerir. Çalışanların seçimi, eğitimi, gelişimi, motivasyonu, performansın 

arttırılması, sistemin esasını içerir. Bu faaliyetler birbirine bağlı oldukları için sistemin ayrı 

parçaları olarak ele alınamazlar (Fırat, 2008: 1). 

İş sağlığı, çalışan bir kişinin, iş koşulları ile kullanılan araç ve gereçlerden doğabilecek 

tehlikelerden arınmış veya bu tehlikelerin asgari düzeye indirilebildiği bir iş çevresinde, 

fiziksel ya da bedensel herhangi bir huzursuzluğa neden olmayacak biçimde çalışabilmesidir 

(Demircioğlu, Centel,2003:153). İş güvenliği ise; işin yapılması sırasında işçilerin 

karşılaştıkları tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması konusunda işverene getirilen 

yükümlülüklere ilişkin teknik yükümlülüklerin bütününü ifade etmektedir  (Demircioğlu, 

Centel, 2003:154). 

İnsan Kaynakları Yönetimi İçinde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Özellikleri  

İnsan kaynakları yönetiminin temel fonksiyonları sürdürebilmesi, işçilerin işyerindeki çalışma 

koşularının düzgün ve düzenli oluşturulmasına bağlıdır. İnsan kaynakları yönetimi sağlık ve 

güvenlik programları aracılığı ile sadece güvenli bir iş çevresi gereklerinin temin edilmesini 

sağlamakla kalmaz, ayrıca çok sayıdaki sağlık ve güvenlik yasaları doğrultusunda çalışanları 

koruma altına alır. Pek çok yasa uyarınca farklı alanlarda işçiler için işverenlere gerek mali, 

gerekse fiziksel güvenlik sağlamaya yönelik sorumluluklar yüklenmektedir. Konuya işçi 

sağlığı ve iş güvenliği açısından yaklaşıldığında, yasalardaki mali güvenliği sağlamanın amacı; 

iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu sürekli ya da geçici, kısmi ya da tam iş göremez 

duruma gelen işçiler için ortaya çıkan mali kayıpları gidermeye yöneliktir. Fiziksel korumanın 

amacı ise; işçileri tehlike ve tehlikenin meydana getireceği zararlardan korumaya yöneliktir. 

Bu amaçlara işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı ve sosyal güvenlik mevzuatı aracılığı ile 

kısmen ulaşılır. Mevzuat tek başına yeterli olmamakla birlikte yasal hükümlerin saptadığı 

hukuki sınırlar mali ve fiziki korumanın ana kaynağını oluşturur (Fırat, 2008: 4-5). 

Hukuken gerekli düzenlemeleri yapmak insan kaynakları yönetimi açısından son derece 

önemlidir. Çünkü, 
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• Mali ve fiziki koruma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek insan kaynakları yönetiminin 

sorumluluğu altındadır.  

• Yükümlülükler eksik yapılır ya da yerine getirilmezse, sonuçları işçiler açısından 

sıkıntı yaratabileceği gibi, işverenler için para cezası, daha fazla vergi, sigorta primi 

ödemesi anlamına gelmektedir.  

• Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi işletmede örgüt amaçları çerçevesinde etkin 

yönetimi gerçekleştirmede önemli katkı sağlar.  

• Uluslar arası pazarda partner bulmanın önemli kriterlerinden biri işçi sağlığı iş 

güvenliği hükümlerinin uygulamasıdır.  

• Üretim sürecindeki etkinlik ve verimlilik için temel koşullardan biri işçi sağlığı, iş 

güvenliği önlemlerinin uygulanması ve işçilerin bu uygulamalardan başta moral 

değerler açısından olumlu etkilenmeleridir (Fırat, 2008: 5). 

İnsan kaynakları yönetiminin temel amacı, verimliliği yükseltmek olduğundan, çalışma 

koşulları, çalışanların motivasyonu, eğitimi, iş gücü devir oranlarının düşük olması, iş 

kazalarının azalması gibi alanlarda da dolaylı ya da doğrudan etkisi bulunduğundan önemli 

sorumluluklar yüklenmektedir. 

FİRMA UYGULAMALARI 

Çalışmanın Amacı ve Önemi 

Rekabet şartlarının yoğunlaşması ve katılaşmasıyla birlikte, artık firmalar ayakta kalabilmek 

için sahip oldukları en değerli kaynağı önemsemeye başlamışlardır. Bu kaynak ise “insan”dır. 

Bununla birlikte İnsan Kaynakları Yönetimi’ de önem kazanmıştır. Değişen çalışma 

koşullarıyla, standartlarıyla çalışanların uyumlu hale getirilmesi önem kazanmıştır. Çünkü 

firmaların günümüzde en çok üstünde durdukları konu “maliyetlerin en aza indirilmesidir.”  

İşte İKY’ nin örgüt amaçlarına ulaşmadaki hedeflerinden biri olan, maliyetlerin en aza 

indirilmesi gerektiği düşüncesi, iş kazalarının ve meslek hastalıkları kayıplarının da en aza 

indirilmesi hatta yok edilmesi gerekliliğini ortaya çıkartıyor. Çünkü yaşanan iş kazası ya da 

meydana gelen meslek hastalığı ile hem organizasyon tedavi masraflarına maruz kalıyor, hem 

yapılan işin aksaması nedeniyle üretim kaybı yaşıyor, eğer çalışan işine dönemeyecek kadar 

zarar gördüyse, işe yeni alınacak bir çalışanın masraflarına maruz kalıyor. Bu gerekçeyle 
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çalışmamızdaki amaç, örgütte bu kadar birbiriyle bağlı maliyet zincirine sahip bir konuda ve 

insanın önemli olduğu bir alanda, yine insanı temel alan İKY ile iş sağlığı ve güvenliği 

aralarındaki bağın hangi noktada olduğunu ortaya koymaktır. 

Çalışmanın Konusu ve Hipotez 

Yaptığımız çalışmanın konusu, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği’nde İnsan 

Kaynakları’nın Yeri ve Önemi başlığı altındadır. Çalışmamıza ait hipotezimiz ise, “İKY,  

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği’nin uygulamasına katkı sağlamaktadır.” 

Uygulama Sorusu 1 
 

 
SORU 1 

 
AKPINAR SÜT 

ÜRÜNLERİ 

 
ÇANAKKALE 

SERAMİK 

 
TOFAŞ 

ESKİŞEHİR 
DOĞUM ve 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 

HASTANESİ 

 

 

 

 

İKY 

biriminizin 

olmasının 

avantajları 

ve 

dezavantajla

rı nelerdir? 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi, 
çalışanların tüm hareketlerini 

izlemekle sorumludur. Bu 
noktada İnsan Kaynakları 

Yönetimi, çalışanların 
değişik açılardan tüm 

verilerini toplar ve bunlarla 
trend analizler yapar. Trend 

analizleri sonucunda 
personelin hangi doğrultuda 

yönlendirilmesi gerektiği 
tespit edilir. Klasik 

yönetimlerden farklı olan 
tarafı da budur. İş Sağlığı ve 

Güvenliği açısından ise, 
performans göstergelerinde 
önemli bir parametre olup, 
trend analizleri sonucunda 
karşılaşılan iş kazalarının, 
eğitim saati ve seviyesinin, 
bilinç seviyesinin izlenmesi 

gerçekten büyük öneme 
haizdir. Bu sayede hedef 

koyabilme şansınız 
olabilmektedir. 

Üretim yöneticilerinin 
performans hedefleri, 

sıfır iş kazası ile üretim 
olduğu için, sistemle 
ilgili İKY’nin üzerine 
düşen görevleri yerine 
getirmesi ile bu hedefe 

ulaşılabilmektedir ve bu 
önemli bir avantajdır. 
Herhangi bir iş kazası, 

çalışma ile ilgili 
olumsuz bir durumun 

olması halinde bunlarla 
ilgili önlem alınması 

kolaylaşmıştır. Eğitim 
çalışmalarının 

artmasıyla çalışanlar 
daha bilinçli hale geldi. 

Dezavantajı ise, iş 
sağlığı ve güvenliği 

sürekli bilinçlendirme 
gerektirdiği için, üretim 
ve çalışanların eğitim 

dengesinin 
sağlanmasında İKY 

birimi zorlanmaktadır. 

 

 

Avantajları Sağlık 

Sistemiyle birlikte 

çalışma, personel 

kaza ve sağlık 

bozulmalarının takip 

ve karşı önlemlerinin 

alınmasındaki 

hızlılıktır. 

Dezavantajı teknik 

karakterli bir birimin 

İnsan odaklı bir 

çevrede çalışmasıdır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------ 

Değerlend
irme 

İnsan Kaynakları Yönetimi’nin dezavantajı olmadığı konusunda hemfikir olan firmalar, avantajının ise 
sistemin kontrolü ile ilgili olduğunu vurgulamışlardır. 
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Uygulama Sorusu 2 
 

 
SORU 2 

 
AKPINAR SÜT 

ÜRÜNLERİ 

 
ÇANAKKALE 

SERAMİK 

 
TOFAŞ 

ESKİŞEHİR 
DOĞUM ve 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 

HASTANESİ 

 

 

 

 

 

OHSAS 18001 İş 

Sağlığı ve 

Güvenliği 

sistemini 

uygulayabilmek 

için hangi 

aşamada olmak 

gerekir? 

Uygulayabilmek 

için neler yapmak 

gerekir? 

 

Öncelikle üst yönetim bu 

sistemin gerekliliğine 

gerçekten inanmak 

zorunda. Bu tür sistemler 

dünyada ihtiyaç 

duyulduğu için ortaya 

çıkmıştır. Bu noktada üst 

yönetimin ardından ikinci 

olarak İnsan Kaynakları 

Yönetimi, personele bu 

sistemi anlatmada 

yardımcı olmak 

zorundadır. Geldiğimiz 

noktada asıl amaç, 

gerçekten uygulanan ve 

yaşayan sistemler 

kurmaktır. Bu yüzden 

tüm personel iş güvenliği 

ve gereksinimleri 

konusunu sindirmek 

zorundadır. Üst tabaka 

yöneticiler sisteme 

istediği kadar hakim 

olsun, bekçiniz durumdan 

ve sistemden habersiz ve 

bilgisiz ise sisteminiz 

çalışamaz. Sadece 

OHSAS 18001 değil, ISO 

9001, ISO 14001, 

ISO22000 gibi tüm 

sistemlerin en temel 

noktası personel olup, 

burada da İKY ve 

politikanız çok büyük 

önem arz etmektedir.  

 

 

 

 

 

İlk olarak İş Sağlığı 

ve Güvenliği Yönetim 

Sistemi temel 

gerekliliklerinin 

yerine getirilmesi 

sağlanmalıdır, daha 

sonra üst yönetim bu 

sistemle ilgili gerekli 

çalışmaları 

yapmalıdır. İşletmenin 

daha önce diğer kalite 

yönetim sistemleri 

belgelerine sahip 

olunması ise OHSAS 

18001 belgesini 

almayı sağlamıştır.  

 

 

 

 

İlke olarak İş Sağlığı 

ve Güvenliği Yönetim 

Sistemi temel 

gerekliliklerinden 

yerel yasal 

düzenlemelere 

uygunluğun 

sağlanması, Yönetim 

kademelerinde İş 

Güvenliği 

hedefleriyle çalışma 

pratiği oluşturulması 

ve işletmenin daha 

önce diğer kalite 

yönetim 

sistemlerinden (ISO 

9001 ve 14001 vb) 

sertifiye edilmiş 

olması gereklidir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemin asgari 

gereklerini yerine getiren 

her kurum 

uygulayabilmektedir. 

OHSAS maddelerinde 

de açıklanmıştır. 

Uygulanmasının ne 

derece önemli olduğu da 

eğitimler yoluyla ilgili 

kişilere aktarılmalıdır. 

 
Değerlendirme 

OHSAS 18001 sistemini uygulayabilmek için diğer kalite sistemlerini uyguluyor olmak ve üst 
yönetimin de bu sisteme destek veriyor olması gerektiği yönündedir. Ayrıca yine İnsan Kaynakları 

Yönetimi’nin yapacağı eğitimler ile sistemi uygulama başlamadan herkesin bu sistemle ilgili 
bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 
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Uygulama Sorusu 3 
 

 
SORU 3 

 
AKPINAR SÜT 

ÜRÜNLERİ 

 
ÇANAKKALE 

SERAMİK 

 
TOFAŞ 

ESKİŞEHİR 
DOĞUM ve ÇOCUK 

HASTALIKLARI 
HASTANESİ 

 

 

 

 

 

OHSAS 18001 

sisteminin getirileri 

ve dezavantajları 

neler olmuştur? 

Firmada olumlu ya 

da olumsuz ne gibi 

değişimler olmuştur? 

 

OHSAS 18001 

sisteminde dezavantaj 

olmadığı kanaatindeyiz. 

Sistem gerçekten 

uygulanabilir ise, 

olumsuzluklara yol 

açabileceğine 

inanmıyorum. 

Avantajları ise, çalışanlar 

yapacakları işe 

başlamadan öne bir kez 

düşünüp, önlemlerin 

hepsini alıp, ondan sonra 

işe başlamayı öğreniyor. 

İş kazalarının olmaması 

için işletme tüm 

önlemleri alıyor. 

İnsanlar, iş esnasında 

tüm güvenlik önlemleri 

alındığı için rahat ve 

daha verimli 

çalışabiliyor. İş kazası 

olan bir işletmeye 

nazaran maddi ve 

manevi olumsuzluklar 

yaşanmıyor. Bu da bir 

işletmenin manevi 

başarısını ve başarısının 

getirdiği övüncü de 

yanında getiriyor. Ancak 

OHSAS 18001 sistemi 

yanında başka 

sistemlerle entegre 

olduğunda daha verimli 

olmaktadır.  

 

 

 

 

 

Sistemin tek olumsuz 

yanı maliyeti arttırmış 

olmasıdır. OHSAS 

18001 sistemi ile iş 

kazaları azalmış, 

çalışanlar bu konuda 

daha bilinçli hale 

gelmişlerdir. Sistemli 

bir iş sağlığı ve 

güvenliği çalışma 

mekanizması 

oluşturulmuştur.  

 

 

 

 

Sistemin en büyük 

getirisi, İş Sağlığı ve 

Güvenliği alanında 

bireysel değil 

sistematik bir 

yaklaşımın ortaya 

konması ile 

sürdürülebilir ve 

sürekli gelişmeye 

kurgulanmış bir 

idari mekanizma 

oluşturulabilmesidir. 

Olumsuz gelişim 

ise, sertifikasyon 

sonrasında tüm 

kademelerde ilginin 

azalması olarak 

görülebilir. 

 

İşçi sağlığı ve güvenliği 

açısından; hastanemizde 

birçok önleyici faaliyet 

düzenlenmiştir. 

a. Baca gazının 

ölçümü. 

b. Atıkların tahlil 

edilmesi. 

c. Gürültü 

Ölçümü. 

d. Kayma ve 

düşmeleri 

önleyici çalışma 

ve faaliyetler. 

e. Bina elektrik 

sistemi önleyici 

çalışmalar 

f. Yangınla ilgili 

önlemler. 

 Birim bazında çalışanları 
ilgilendiren konular 
önceliklendirilir. Bu 
risklerle ilgili faaliyetler 
belirlenir. Bunun sonunca 
çalışan güvenliği daha 
izlenebilir. Ve koruma 
altına alınmıştır 

Değerlendirme OHSAS 18001 sisteminin dezavantajının olmadığı, aksine OHSAS 18001 sistemi ile İş 
Sağlığı ve Güvenliği konusunda sistemli bir çalışma oluşturulduğuna değinilmiştir. Ayrıca 

sistemin uygulanmasıyla birlikte iş kazalarında da azalma meydana gelmiştir ve yine 
sistemin düzgün ve doğru anlatılmasından dolayı çalışanlar da bu konuya duyarlı 

yaklaşmaya başlamışlardır. 
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Uygulama Sorusu 4 
 

 
SORU 4 

 
AKPINAR SÜT 

ÜRÜNLERİ 

 
ÇANAKKALE 

SERAMİK 

 
TOFAŞ 

ESKİŞEHİR 
DOĞUM ve 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 

HASTANESİ 

 

 

 

 

İKY’nin bu sistemi 

uygulamadaki görevi 

ne oldu? İKY’nin bu 

sistemle arasında 

nasıl bir bağ 

bulunmaktadır? 

 

Sistemlerin hepsi 

kağıt üzerinde 

yazılı, OHSAS 

18001’de dahil 

olmak üzere, İnsan 

Kaynakları 

Yönetimi ve insan, 

bu kağıt üzerindeki 

yazılı kaidelere 

uymaz ve adapte 

olamaz ise sistem 

ölmeye mahkumdur. 

İnsan Kaynakları 

Yönetimi, kaliteli 

personel temininden 

başlayıp, eğitim 

faaliyetlerinin 

yürütülmesi, eğitim 

etkinliğinin 

ölçülmesi, 

gerektiğinde aksiyon 

alması, performans 

değerlendirmeleri 

yapması ve bunları 

trend analizlerine 

dökerek istatistiki 

çalışmalar yapması 

vasıtasıyla sistemin 

ana elementlerinden 

biridir. 

 

İKY müdürü, İSG 

kurulu doğal 

başkanıdır. İlk önce iki 

sistem arasında böyle 

bir bağ vardır. Bu 

yüzden iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili 

hedeflerin 

gerçekleştirilmesinde 

üst yönetimin desteği 

tamdır. Ayrıca iş 

sağlığı ve güvenliği ve 

İKY arasındaki bu bağ 

ile hedeflere daha 

kolay ulaşılmaktadır. 

 

 

Yönetim 

kademelerinin 

olumlu tepki 

göstermesi ve 

mevcut 

hedeflerine İş 

Sağlığı ve 

Güvenliği 

KPI’larının 

eklenmesi 

konularında 

destek alınmıştır. 

Hedeflerle 

çalışma 

sistematiği İKY 

tarafından 

kurulmuş ve 

işletilmekte 

olduğundan, 

geçiş kolaylıkla 

başarılmıştır. 

 

 

Yönetsel süreçler 

içinde 2.sırada İnsan 

Kaynakları süreci 

gelmektedir. İK 

sadece kendi süreç 

alanına giren Riskler; 

OHSAS 18001 

gerekliliğiyle ilgili 

çalışmaları 

yapmıştır. 

Hastanemiz 

süreçlerle 

yönetildiğinden her 

süreç bu konuda 

kendi sürecine düşen 

görevi yapmaktadır. 

 
Değerlendirme 

İnsan Kaynakları Yönetimi ile OHSAS 18001 sistemi arasındaki bağın, sistemin 

gerekliliklerinin belirlenmesi noktasında olduğu vurgulanmıştır. Yani ihtiyaçlar 

belirlenir ve bu doğrultuda yapılması gerekenler ortaya konur.İKY ise üzerine düşen 

görevi üstlenir. 

 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

Uygulama Sorusu 5 
 

 
SORU 5 

 
AKPINAR SÜT 

ÜRÜNLERİ 

 
ÇANAKKALE 

SERAMİK 

 
TOFAŞ 

ESKİŞEHİR 
DOĞUM ve 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 

HASTANESİ 

 

 

 

Sistemdeki 

hataların 

düzeltilmesi, 

aksaklıkların 

giderilmesi nasıl 

gerçekleştirilmekt

edir? Sorumluluk 

kimde ve 

uygulama nasıl 

olmaktadır? 

 

Sistemde İş Sağlığı ve 
Güvenliği yöneticisi 
adıyla üst yönetimin 
atadığı bir temsilci 

bulunmaktadır. Sistemin 
sorunsuz yürümesinden 
yönetim, İş Sağlığı ve 
Güvenliği yöneticisi 

mesuldür. Bunun yanı 
sıra 4 kişiden oluşan ve 

başkanlığını bu 
yöneticinin yaptığı İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
ekibi bulunmaktadır. 

Çalışan tüm sistemlerde 
hatalar, eksikler mutlaka 

olabilir. Bu zaten her 
canlıda olduğu gibi gayet 
doğaldır, çünkü sistemler 

de yaşar. Oluşan 
olumsuzluk tespitlerinde 

bu ekip toplanır ve 
Düzeltici – Önleyici 

Faaliyet yapılması ya da 
yapılmaması ve bunların 

ne olacağı hususunda 
karar verir. Olası 

Düzeltici – Önleyici 
faaliyetler yapılacak ise, 

Düzeltici – Önleyici 
Faaliyet formuna sırasıyla 

kaydedilir ve tarihleri 
yazılır. Yapılan Düzeltici 

– Önleyici Faaliyet 
formunun altına etkinlik 
takibini kimin yapacağı 
yazılır. Oluşan olumsuz 

durumun giderilip 
giderilmediği bu form 
üzerinden takip edilir. 

 
 
 
 
 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği kurulu 

mevcuttur. 
Sistemde herhangi 

bir aksaklığın 
meydan gelmesi 

ile bu kurul 
toplanır ve 
yapılması 
gerekenler 

konuşulur. Ayrıca 
Kaizen felsefesi 

kesinlikle 
benimsenmiştir. 

Aksaklık 
olduğunda gerekli 

inceleme ve 
araştırma 

yapılarak çözüm 
bulunur ve sistem 

iyileştirilir. 

 

 

Uygunsuzluklar 

Audit’lerle 

saptanmakta ve 

bütçeli projelerle 

giderilmektedir. 

Sorumluluk 

uygunsuzlukların 

saptandığı birim 

yöneticilerine aittir, 

İş Güvenliği 

Uzmanı yalnızca 

risklerin tespiti ve 

iyileştirici 

etkinliklerin 

raporlanması 

sorumluluğunu 

taşır. 

 

 

 

 

Süreçlerde, 

sorumluluk her türlü 

aksaklık Süreç Ekibi 

tarafından belirlenir. 

Süreç lideri ve Ekibi 

faaliyet belirler; 

Başhekim onayıyla 

sisteme alınır. 

 

 
Değerlendirm

e 

Sistemin aksaklıklarının giderilmesi konusunda firmalarda bir İş Sağlığı ve Güvenliği 
kurulu vardır. Bu kurul sistemle ilgili sorunların giderilmesinde aktif rol oynar, yapılması 

gereken çalışmalar belirlenir ve gerekirse düzeltici – önleyici faaliyetlerde bulunulur. 
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Uygulama Sorusu 6 
 

 
SORU 6 

 
AKPINAR SÜT 

ÜRÜNLERİ 

 
ÇANAKKALE 

SERAMİK 

 
TOFAŞ 

ESKİŞEHİR 
DOĞUM ve 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 

HASTANESİ 

 

 

 

 

 

Üst yönetim bu 

uygulamayı ne kadar 

desteklemektedir? 

 

Üst yönetim OHSAS 

18001 sistemi için tüm 

gücüyle maddi ve 

manevi olarak bizlerle 

beraberdir. Bu noktada 

İş Güvenliği ve İşçi 

Sağlığı konularında 

gereksinimimiz olan 

tüm maddi olanakları 

zamanında 

karşılamaktadır. Bu 

bağlamda prosedür ve 

talimatlarda yazmakta 

olan kurallara kendi de 

bizzat uymaktadır. Ben 

işin patronuyum diye 

kural tanımamazlık 

yapmamakta ve 

yaptırmamaktadır. 

Politika ve vizyon 

hazırlama 

noktalarımızda bizlerle 

beraber bulunmakta ve 

iç denetlemelerimizin 

bazılarında da bizlere 

eşlik etmektedir. Belki 

sistemi tamamen 

bilmeyebilir ama 

sistemin mantığını ve 

işleyişini gayet güzel ve 

sağlıklı şekilde 

yürütmemize yardımcı 

olmaktadır. 

 

 

Üst yönetimin bu 

sistemi uygulamaya 

desteği tamdır. 

Gerekli bütçe için 

onay verir ve iş 

sağlığı ve güvenliği 

ile ilgili 

uygulamalara 

katılırlar. Ayrıca 

üst yönetim, 

çalışma ortamında, 

iş sağlığı ve 

güvenliğini 

sağlamayı ve 

gereken tedbirleri 

almayı, iş sağlığı 

ve güvenliği 

performansını 

sürekli 

iyileştirmeyi, 

çalışanların 

yaralanmalarını ve 

sağlık sorunlarını 

önlemeyi taahhüt 

eder. 

 

 

 

 

 

İş Güvenliği 

devriyelerine 

bizzat katılarak ve 

bütçe onayları 

vererek Üst 

Yönetim desteği 

somutlaştırılır. Bu 

destek olmaksızın 

sistem kurmak 

veya yönetmek 

olası değildir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üst yönetim bu 

konuda tamamen 

sistemin içindedir. 

Üst yönetim olmadan 

sistem uygulanamaz. 

 
Değerlendirme 

Üst yönetimin bu sistemin avantajlarının farkında olup, her türlü desteği verdiği 

yönündedir. Yine ortak kanaat, üst yönetim eğer bu sistemi desteklemezse sistem zaten 

kurulamaz. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Globalleşen dünyada, organizasyonlar ayakta kalabilmek için direnirken, çalışanlar da 

organizasyona sağladıkları faydanın karşılığını almak istemektedirler. Organizasyondan 

beklenen karşılıklar ise, yeterli ücret, yeterli sosyal haklar, çalışanın kendini ifade edebilmesi 

vs. olmaktadır. Ancak bunların dışında iş görenlerin en önemli ihtiyaçlarından biri de ruh ve 

beden bütünlüğünün korunmasıdır. Yani iş gören çalıştığı yerde yeterli şekilde iş güvenliği 

önlemlerinin ve meslek hastalıklarına karşı koruyucu tedbirlerin alınmasını ister.  

Dünyada her yıl binlerce insan iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle ya sakat kalmakta ya 

da hayatını kaybetmektedir. Bu nedenle konuya bu yönden bakacak olursak iş sağlığı ve 

güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. İş sağlığı ve güvenliği konusu uluslar arası 

boyutu olan bir konudur. Bu alan ile ilgili ILO ve AB’nin çıkarmış olduğu yasal mevzuatlar 

ve uluslar arası düzenlemeler bulunmaktadır. Bu yüzden firmalar da bu konuya aynı özenle ve 

titizlikle yaklaşmalıdırlar.  

İnsan’a değer verilmesinin sonucu olarak ve bunun yanında ciddi anlamda bir maliyet unsuru 

olması nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği konusu organizasyonlarda İnsan Kaynakları 

Yönetimi’nin sorumluluğu altında da olmalıdır. Çünkü iş kazalarının ve meslek 

hastalıklarının kabul edilebilir bir düzeye indirilmesi sadece yasalarla başarılabilecek bir konu 

değildir. Yasal düzenlemeler ve mevzuatlar, bu uygulamalar için sadece ilk adımı atar.  

Yaptığımız bu çalışmada, sahip olduğumuz hipotez, İnsan Kaynakları Yönetimi,  uluslar arası 

bir sistem olan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin organizasyon 

düzeyinde uygulanmasına katkı sağlamaktadır. Bu amaçla uygulama yaptığımız 4 firmada, 

konumuza dönük olarak sorduğumuz sorulara verilen cevapları değerlendirerek gerçekte 

uygulamanın nasıl olduğunu ortaya koyduk.  

Uygulama sonucu, sahip olduğumuz hipotezimizin aslında geçerli olmadığını, İnsan 

Kaynakları Yönetimi’nin sistemi uygulamada aktif herhangi bir rol üstlenmediğini, sadece 

çok kısır bir görevle eğitimler yoluyla iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmeler 

yaptığını gördük. Oysaki zaten iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yasal bir zorunluluk olarak, 

belirli periyotlarla organizasyonlarda uygulanmalıdır. Bu yüzden OHSAS 18001 belgesine 

sahip olunması, sadece belgeye sahip olmaktan ibaret kalmakta ve üstlenilen görevlerde ve 

yapılabilecek daha iyi uygulamalar da göz ardı edilmektedir.  
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İnsan Kaynakları Yönetimi, hem dünya düzeninin değişmesi nedeniyle, hem de rekabet için 

insan kaynağının ciddi anlamda önemsenmesi gereken bir kaynak olması sebebiyle firmalarda 

yerini almıştır. Ancak İKY’nin sahip olduğu fonksiyonların teknik olarak uygulanması, 

OHSAS 18001 sistemi ile ilişkilendirilmemesi, iş sağlığı ve güvenliği alanında istenilen 

sonucun alınmasını engellemektedir. Performans yönetimi, ücretleme, kariyer planlaması gibi 

fonksiyonların sistemle ilişkilendirilmesi sonucu uygulama tam olarak kendini gösterebilecek 

ve istenilen sonuç alınabilecektir. Çünkü çalışanlar, hem ekonomik olarak yüksek ücretler ya 

da kariyer yolu açık olan meslekler tercih ederler, hem de güvenliklerinin tam olduğu 

organizasyonlarda çalışmak isterler. Bu yüzden İKY fonksiyonları ile OHSAS 18001 

sisteminin uyumlaştırılması, çalışanların bu sisteme uymalarının sonucu olarak istediklerine 

sahip olabileceklerini bildiklerinden, sistemin tam anlamıyla uygulanması gerçekleşecektir.    

İş kazaları ve meslek hastalıklarında, organizasyon içinde ne kadar güvenli bir ortam 

yaratılırsa yaratılsın, güvensiz davranışların olması sebebiyle olumsuzlukların ve maddi 

kayıpların önüne geçilemez. İnsanlar makine gibi programlanabilen varlıklar değillerdir. 

İçinde bulundukları hayat koşullarından etkilenebilmektedirler ve bu da yaptıkları işe 

yansıyabilmektedir.  Bu yüzden insanın psiko – sosyal bir varlık olduğunu kabul eden 

İKY’nin, bu anlamda da iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katkısının ne kadar fazla 

olacağı anlaşılabilmektedir.  

İKY’nin kayıt sistemi fonksiyonu, sadece prosedür gereği tutulması gereken kayıtları 

içermemeli, bunun yanında organizasyon içinde meydana gelen iş kazaları ve meslek 

hastalıklarını ve bunun sonuçlarını da içerecek şekilde olmalıdır. Yani İKY düzenli olarak bu 

verileri de elinde bulundurmalıdır ki, eğitimlerini, uygulamalarını bu kayıtlara göre 

düzenleyebilsin, alınması gereken önlemleri belirleyebilsin ve ilgili yerleri de bu konuyla 

ilgili bilgilendirebilsin. Çünkü iş kazaları ve meslek hastalıkları verilerine sadece SGK’ den 

ulaşılabilmekte ve bu da yetersiz kalmaktadır.  

İKY’nin fonksiyonlarının sistemin uygulanmasına çok fazla katkı sağlayacağı açıktır. İKY 

fonksiyonlarından biri olan performans yönetimini ele alalım. Performans yönetimi, 

organizasyonlar için oldukça önemlidir. Çünkü ücretleme, kariyer planlama, terfiler ve 

yükselmeler hep performans sonuçlarına göre yapılmakta ve bu yüzden çalışanlar da 

performanslarının iyi olması için çabalamaktadır. Sadece, klasik olarak elde edilebilecek 

maddi unsurlar dışında, performans yönetimi OHSAS 18001 sisteminin uygulanmasıyla da 
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ilişkilendirilirse sadece çalışan değil, işveren ve organizasyonda kazançlı çıkacaktır. Çalışan 

performans notları, sistem gerekliliklerine ne kadar uyulduğu ile ilgili olarak verilirse ve diğer 

koşullar (ücretleme, yükselme…) buna bağlanırsa, dolayısıyla çalışanlar da sistemin 

gerekliliklerini eksiksiz olarak uygulamaya çalışacaklardır.  

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, çalışanların iş yerlerinde kaza risklerini en 

aza indirmeyi, korumacı önlemleri kaza olmadan almayı amaçlar. Bu yüzden bu konuyla ilgili 

prosedürler, yasal düzenlemeler organizasyonlarda uygulanmaktadır.  Ancak bu prosedürlerin 

ve yasal düzenlemelerin varlığı da yeterli olmamaktadır. Burada en önemli konu çalışanların 

da bu uygulamalara bağlı olmalarıdır. İşte bu noktada iş gören eğitimi ve üst yönetimin 

desteği de önemli bir nokta haline gelmektedir. İnsan Kaynakları Yönetimi, iş görenlerin ve 

üst yönetimin bu konuda bilinçlenmeleri için gerekli eğitimleri, bir defa için değil düzenli 

aralıklarla vermelidir. İnsan Kaynakları Yönetimi’ de en büyük sorumluluğu eğitim göreviyle 

almaktadır.  

Başka bir konu da, yapılan yasal düzenlemelerin, çalışılan alana göre yetersiz kalması 

olabilmektedir. Buradan hareketle “işi en iyi bilen, o işi yapandır.” düşüncesi hakim olmalıdır 

ve bu tür korumacı gerekliliklerde çalışılan alan içinden iş görenler de sisteme dahil 

edilmelidir. Yani iş görenler, kendi yaptığı işle ilgili hangi risklerin mevcut olduğunu, ne gibi 

kazaların oluşabileceğini, ne tür önlemlerin alınması gerektiğini iyi bilmektedir. Bu yüzden de 

yapılacak düzenlemeler de iş görenlerin de söz sahibi olmaları durumun düzeltilmesi 

açısından çok etkin olmaktadır. OHSAS 18001 sistemi ile alınması gereken asgari koşullara 

uyulmaktadır ancak alana göre düzenleme yapılmamaktadır. Sistemin etkinliğinin artırılması 

için de “Yönetime katılma” dediğimiz sistemin uygulanmasıyla iş görenler, hem kendilerine 

değer verildiğini hissedecekler hem de büyük ölçüde maliyetlerin azalmasına yardımcı 

olabileceklerdir ve bu da verimliliğin artmasını, iş kazalarının azalmasını sağlayacak yani 

rekabet koşullarının daha da iyi olmasına yardımcı olacaktır.  

Organizasyonlar, bulundukları kültürden ayrı olarak hayatlarını devam ettiremezler. Yani 

işletme kültürü ile toplum kültürü birbirinden ayrı düşünülemez. Bu yüzden İnsan Kaynakları 

Yönetimi, işletme kültürünü göz ardı ederek organizasyonlarda faaliyet gösteremez. Bu 

bağlamda buradaki en önemli konu da ergonomi konusudur. Toplumsal kültürden ayrı olarak 

uygulama yapılan organizasyonlarda çalışanlar performanslarını yeteri kadar 

sergileyemeyecekler ya da işletme kültürüne yabancı kalmalarından dolayı motivasyon 
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eksikliği, dikkatsizlik, psikolojik baskı hissederek, bir takım güvensiz ve riskli davranışlarda 

bulunacaklardır. Bu durumun ortaya çıkmaması için de, İnsan Kaynakları Yönetimi, iş 

analizleri yaparken, ergonomik yaklaşımları da dikkate almalıdır. İş sağlığı ve güvenliği 

açısından ergonomik önlemler çalışanların fiziksel bütünlüğünü korumaları yanında, fiziksel, 

fizyolojik ve psikolojik yetkinliklerini en uygun biçimde kullanacakları en iyi çalışma 

ortamını sağlayacaktır.  

Sonuç olarak, İKY fonksiyonları ile OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi 

uygulamaları bütünleştirilirse hem çalışanlar hem işveren ve organizasyonlar hem de devlet 

kazançlı çıkacaktır. Organizasyon için “insan”ın artan önemine paralel olarak, organizasyon 

içinde beşeri kaynaktan sorumlu birim olan İKY’nin sadece teknik görevleri, rekabet şartları 

için artık yetmemektedir. Her geçen gün değişim meydana gelmekte ve organizasyonların bu 

değişime ayak uydurmaları gerekmektedir. İşte bu değişimlerle beraber meydana gelen iş 

kazaları ve meslek hastalıkları da, ancak beşeri kaynaktan sorumlu olan İKY’nin aktif olarak 

sisteme katkısı ile en aza indirilecektir.  
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CREATIVE ACCOUNTING: A BRIEF HISTORY AND CONCEPTUAL 
FRAMEWORK1 

            

    Prof.Dr.Türker SUSMUŞ∗   Assist.Prof.Dr.Dilek DEMİRHAN∗∗ 

ABSTRACT 

"The accuracy and reliability of the financial statements are crucial for the 
stakeholders of the firms in order to make appropriate decisions. This fact has become more 
important in recent years starting from 2001 by the collapse of Enron and its importance has 
intensified with the recent financial crisis because of the bankruptcy of major financial 
institutions. Even if there exist strong accounting standards (GAAP and IAS) to guide 
financial accounting activities, sometimes it becomes impossible to prevent the manipulative 
behaviour of financial statement preparers, who wants to effect the decisions of the financial 
statement users in favour of their companies. These manipulative behaviours are often called 
“creative accounting” and/or “earnings management” “Creative accounting” is the more 
preferred term in Europe, whereas it more common to use “earnings management” in the 
USA.  The aim of this study is to make a detailed analysis of literature about creative 
accounting and earnings management, and present a conceptual and historical framework 
about this topic. 

Key Words: Creative Accounting, Earnings Management 

 

YARATICI MUHASEBE: TARİHSEL GELİŞİM VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

ÖZ 

Finansal tabloların doğruluğu ve güvenilirliği işletme paydaşlarının uygun kararlar 
alabilmeleri için oldukça önemlidir. Özellikle 2001 yılında Enron’un ve son finansal krizde 
büyük finans kurumlarının iflasları ile bu önem daha çok artmıştır. Finansal muhasebe 
faaliyetlerini yönlendirmek üzere geliştirilmiş güçlü standartlar olsa da finansal tablo 
hazırlayıcılarının söz konusu tabloları kendi istedikleri yönde etkilemelerine yönelik 
manipülatif davranışlarını önleyebilmek bazen mümkün olamamaktadır. Bu manipülatif 
davranışlar genellikle “yaratıcı muhasebe” ve/veya “kar yönetimi” olarak bilinmektedir. 
“Yaratıcı muhasebe” daha çok Avrupa’da tercih edilen bir terim iken, “kar yönetimi” terimi 
daha çok Amerika’da tercih edilmektedir. Bu doğrultuda, çalışmanın amacı yaratıcı muhasebe 
ile ilgili detaylı bir literatür analizi yapmak ve bu konu ile ilgili kavramsal ve tarihsel bir 
çerçeve çizmektir. 

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı muhasebe, kar yönetimi, muhasebe manipülasyonu  
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1.INTRODUCTION 

Financial statements, the outputs of the accounting process, are the mediums by which both 

the internal and external stakeholders can gain an understanding about the financial 

performance of a firm. Many of the important decisions given by these stakeholders are based 

on financial data extracted from the financial statements. Therefore accuracy and reliability of 

them are crucial for these people in order to make appropriate decisions. This fact has become 

more important in recent years starting from 2001 by the collapse of Enron and its importance 

intensified with the recent financial crisis because of the bankruptcy of major financial 

institutions.  To produce transparent, timely and reliable financial statements, accounting 

process should follow objective and consistent set of rules. Even if there exist strong 

accounting standards (GAAP and IAS) to guide financial accounting activities, sometimes it 

becomes impossible to prevent the manipulative behaviour of financial statement preparers, 

who wants to effect the decisions of the financial statement users in favour of their 

companies. Complexity and unpredictability of constantly changing environment makes it 

difficult to consider all possible situations in advance when setting standards. Even if the 

accounting standards cannot prevent manipulative behaviour in advance, they can curb it 

afterwards (Wang, 2008) . 

 

One of the early researchers who defined the account manipulation was Copeland (1968). He 

defined it as some ability to increase or decrease reported net income at will. However as 

Stolowy and Breton (2000) argues it is a wider concept also including balance sheet 

transactions. They developed a framework classifying the activities of accounts manipulation 

in relationship with the two aspects of risk (systematic risk and financial risk) and categorized 

these activities into two categories as earnings management and creative accounting. Even if 

they classified creative accounting and earnings management into different categories, many 

researchers in the literature used them synonymously. “Creative accounting” is the more 

preferred term in Europe, whereas it more common to use “earnings management” in the USA 

(Amat and Gowthorpe, 2004). There are also other terms used to represent the accounts 

manipulation and used synonymously with creative accounting or earnings management, as 

financial engineering, cosmetic accounting, window dressing, innovative accounting or 

income smoothing.  The aim of this study is to make a detailed analysis of literature about 

creative accounting and present a conceptual and historical framework about this topic. It is 
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also aimed to explain the factors that give rise to use creative accounting and techniques used 

for it.  

 

2.DEFINITION AND HISTORICAL BACKGROUND 

Although the creative accounting or earnings management concepts have become popular 

especially for two decades, there has always been a desire to manipulate the numbers among 

business people. Manipulating numbers to get a favourable impression has a long history. 

According to Balaciu and Vladu (2010), ambition of making figures more appealing or the 

opposite, if the case, is as old as 500 years and Luca Paciolo had shaped the practices of 

creative accounting in his book De Arithmetica. Venetian trade men at those times recorded 

the transactions between themselves by double-entry book keeping with ink and quill-pen in 

main and subsidiary books. If there arose any inconsistencies the inkwell was occasionally 

knocked over on these books in order to make entries illegible. This example shows that 

manipulative behaviour of trade or business people is not a new phenomenon and goes back 

to centuries ago. However the term “Creative Accounting” was first originated with the movie 

“The Producers” by Mel Brooks in 1968. In this movie the producers of a play deceive the 

backers of their play by selling many times over the total value of the enterprise based on the 

assumption that the play will be unsuccessful, the backers will expect no financial gain, and 

the producers will have a ill-gotten profit. However the play becomes very successful 

surprisingly, creating a sensation making the plans of the producers flop (Lee et al., 2013).  

 

Creative accounting has first become popular as a term among financial and economics 

journalists in United Kingdom media. Griffiths(1986), city editor of London Evening 

Standard, was the one who first brought the “creative accounting” topic to the public notice 

by his seminal book. By this book he made the public become aware of the fact that the 

flexibility in the accounts could be used for creative accounting (Jones,2011). According to 

Griffiths creative accounting represents the means by which is achieved a deviation between 

accounts which are anything other than approximation which have their bases in the 

transactions and events of the year under review and the original starting point (Belkaoui, 

2004). In academic sense, Naser (1993) defined it as the process of transforming  financial 

accounting numbers to the figures desired by the  preparers from what they actually are by 

taking advantage of the existing rules and/or ignoring some or all of them. Shah (1998) 
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explained it as the active exploitation of gaps or ambiguities in accounting rules by 

management in order to portray their own preferred picture of financial performance.  

 

Arthur Levitt, chairman of Securities and Exchange Commission in 1998, called attention to 

creative accounting practices and announced an all-out war on them. He noted that accounting 

principles were not meant to be a straitjacket and some degree of flexibility was necessary to 

permit financial reporting to keep pace with business innovations. According to him, the 

problem arises when companies are using that flexibility to create illusions in their financial 

reports, illusions that are anything but true and fair reporting (Mulford and Comiskey, 2002). 

Although Levitt has made some important warnings about the creative accounting and 

earnings management practices in 1998, these warnings were not enough to prevent big 

accounting scandals like Enron, World.com, Adelphia and etc. After these scandals Sarbanes-

Oxley Act (SOX), which is called by many the most significant securities legislation in US 

since 1933 and 1934 Securities Acts, was passed in 2002 (Arens et al.,2012). SOX was 

expected to place a higher standard on the quality of the financial information than in the past, 

and GAAP would no longer be used as a safe harbor defense against charges of creative 

accounting practices (McEnroe,2007). SOX specifically targeted fraudulent financial 

reporting, but at the same time it also impacted other aggressive accounting choices by 

increasing the cost of engaging in accruals management (Wilson, 2012). Although, SOX was 

enacted in US, it had a widespread effect on most of the countries’ capital markets legislation. 

For example in Turkey after SOX was passed in US, “The Communique Regarding 

Independent Auditing in Capital Market”s was adjusted by adding three additional articles 

about non-audit services of the independent auditors, audit committees and “Responsibility of 

Preparation and Announcement of FinancialStatement and Annual Reports, in November 

2002 (Communiqué Serial : X, Number : 19). 

  

There are many different definitions of creative accounting (and also earnings management 

and other terms related to account manipulation) in the literature. Amat and Gowthorpe 

(2004), who used earnings management and creative accounting synonymously,  has considered 

creative accounting as involving a transformation of financial accounts using accounting 

choices, estimates and other practices allowed by accounting regulation. Sawabe (2005) has 

emphasized the innovative aspects of creating accounting in manoeuvring accounting 
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numbers and argued that innovation is an essential part of creative accounting practices 

involved in innovative accounting practices.  

 

According to (Belkaoi, 2004), creativity in accounting may take different forms depending on 

the objectives of the financial statement preparers. He grouped them as “big bath accounting” 

and “creative accounting”, and defined creative accounting as a popular term used in press, to 

what journalists suspect what accountants do to make financial results look much better than 

they should. He also mentioned different definitions of creative accounted by different 

researchers. Steps taken by management to drastically reduce current earnings per share in 

order to increase future earnings per share is referred as big bath accounting, and in some 

studies it is defined as one of the creative accounting techniques.  

 

Even if many researchers used creative accounting and earnings management synonymously, 

there are also studies which evaluated these two concepts separately. One of the most cited 

definitions of earnings management was made by Healey and Whalen (1999). They defined it 

as the use of judgment by managers as to alter financial reports in order to either mislead 

some stakeholders about the underlying economic performance of the firm or to influence 

contractual outcomes that depend on reported accounting numbers. Nelson et al.(2003) 

interpreted this definition and concluded that three kinds of earnings management exists: 

earnings management that is consistent with GAAP like structuring leases to allow 

lessors to use capital lease treatment and recognize gross margin at lease inception; 

earnings management that is difficult to distinguish from GAAP like  over- or under-

estimating bad debt reserves and earnings management that is clearly not GAAP like 

intentionally misapplying revenue recognition rules.  

 
Jones (2011) conducted a deep literature review about earnings management and as a result 

classified these studies into different groups. The first group he mentioned consist of early 

studies carried on 1970’s, which were first of all concerned with establishing the incentives 

that management have for creative accounting. These studies generally used the term “income 
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smoothing”(increasing profits in bad years and reducing them in good years) and tried to test 

and find the evidence for it. The second group of studies hypothesized that there were 

incentives for managers to meet their own annual forecasts and also of stock market analysts, 

so he called them the studies about “meeting management or analysts’ forecasts”. Another 

group of studies examined accounting income changes associated with maintaining and not 

breaching loan covenants. These studies found that managers attempted to manipulate 

earnings and the balance sheet so as not to breach their debt covenants. The set of studies that 

looked at earnings management from the perspective of managers, who manage earnings to be 

able to receive higher bonuses, generally found evidence consistent with the expectations of 

managers. In another group, he classified studies, which investigated what happened when a 

new management took over a company, especially when the old management had been 

underperforming.  They found the evidence of “big bath” approach.  

 

Figure 1: Relationship of Earnings Management with GAAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Alexandra Fong, “Earnings Management in Corporate Accounting: An Overview”, Cross-
Sections, Vol:2, 2006, p.84 
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Fong (2006) has also mentioned that earnings management, encompassed a range of 

behaviours from ‘conservative accounting’ to ‘fraudulent accounting’, and emphasized the 

importance of definition of earnings management, because of the extremely adverse 

consequences of “fraudulent accounting” which was an extreme form of earnings 

management. Mulford and Comiskey (2002) recognised creative accounting as any and all 

steps used to play the financial numbers game, including the aggressive choice and 

application of accounting principles, fraudulent financial reporting, and any steps taken 

toward earnings management or income smoothing. They asserted that earnings management 

and income smoothing are subsets of creating accounting and defined earnings management 

as active manipulation of earnings toward a management, a forecast made by analysts, or an 

amount that was consistent with a smoother, more sustainable earnings stream. Income 

smoothed was admitted by them as a form of earnings management designed to remove peaks 

and valleys from a normal earnings series. 

 

 Yaping (2005) argued that there are inconsistencies in the definitions of earnings 

management in the literature and distinguished earnings management from earnings 

manipulation, earnings fraud, and creative accounting. In this paper Yaping (2005) defined 

“earnings manipulation” as deliberate steps taken by management to bring reported earnings 

to a desired level; if this manipulation is exercised through the discretion accorded by 

accounting standards and corporate laws, and/or structuring activities in such a way that 

expected firm value is not affected negatively, she called it “earnings management”. She 

argued that “earnings fraud” is the earnings manipulation by violating accounting standards 

and corporate laws, and/or structuring activities in such a way that reduces expected firm 

value. In the same paper “creative accounting” was defined as the earnings manipulation 

practices that do not violate accounting standards or corporate laws because of the lack of 

relevant standards or laws, for example, when firms engage in business innovations.   
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Figure 2: Classification of Accounts Manipulation 
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defined in a wider perspective including fraud, whereas in United Kingdom and Europe it is 

seen as using the flexibility within the regulatory system but excluding fraud (Jones, 2011).  

 

3.MOTIVATIONS FOR CREATIVE ACCOUNTING AND EARNINGS 
MANAGEMENT 
 
There are many factors regarded as the reasons of applying creative accounting or earning 

management techniques. One of the most cited incentive in the literature is the expected 

increase in the stock prices. It is not surprising since the ultimate goal of the firm should be 

maximizing the firm value. A company’s ability to generate a sustainable and likely growing stream 

of earnings that provides cash flow is likely to have a positive effect on stock price, because investors 

seek out and ultimately pay higher prices for corporate earning power. To have an effect on the share 

price, that cash flow either must be provided currently, or there must be an expectation among 

investors that it will be provided in future years. Thus, using creative accounting or earnings 

management techniques may be one way to communicate to investors that a firm has higher earning 

power, helping to foster a higher stock price (Mulford and Comiskey, 2002). Creative accounting 

may help maintain or boost the share price both by reducing the apparent levels of borrowing, 

so making the company appear subject to less risk, and by creating the appearance of a good 

profit trend (Amat and Gowthorpe, 2004) 

 

To increase the stock price it is not the only motivational factor of creative accounting. At the 

same time managers can use earnings management to smooth earnings in order to present 

future debt holders with low variance income streams and lower the required return of the 

debt holders and thereby the firm’s long-term cost of capital (Stolowy and Breton, 2000). 

Moreover instable profits may make a company vulnerable to stock price fluctuations and 

even a hostile takeover. Company with instable profits will be perceived as riskier and less 

well managed compared to a company with steady profits (Jones, 2011).  

 

Earnings-based compensation can also make managers apply earning management 

techniques. Managers can engage in earnings management to just meet an earnings 

benchmark to increase job security or bonuses  (Gunny, 2010).  
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In some circumstances where it is not in a company’s interests to appear to be exceptionally 

profitable, earnings management might be employed to manage earnings down. However, the 

effectiveness of this earnings management will hinge on the recognition or acceptance of the 

reduced profit level as being legitimate by the key players (Mulford and Comiskey, 2002). 

For example, oil companies have used income decreasing accounting policies during the Gulf 

War to avoid the political consequences of a higher profit coming from increased retail prices 

(Han and Wang, 1998).  

 

4.TECHNIQUES OF CREATIVE ACCOUNTING AND/OR EARNINGS 
MANAGEMENT 
 

In this section techniques used for creative accounting and/or earnings management will be 

explained based on different studies in the literature.  

 

- Recognizing Premature or Fictitious Revenue: As (Mulford and Comiskey, 2002) asserts, 

creative accounting practices often begin with revenue recognition, because of its direct 

impact on earnings. They defined premature revenue recognition as recognition of revenue 

for a legitimate sale in a period prior to that called for by generally accepted accounting 

principles. On the contrary, fictitious revenue recognition is the recording of revenue for a 

nonexistent sale. 

 

- “Big Bath” Accounting: According to Jones (2011), big bath is a managerial strategy to 

get rid of all the bad news in one go. In this technique managers write off as many costs as 

possible in the current period, so that the future performance looks better.  It is widely used 

in acquisition accounting and in takeovers.  

 

- Using Cookie Jar Reserves: It refers to over-provisioning for accrued expenses when 

revenues are high , so that profits can be brought  down to a level that is safe to maintain in 

the future. It also includes failure to provide all the accrued expenses to show larger profits 

during tougher times when needed (Shah and Butt, 2011).  As Levitt (1998) states this 

technique includes making unrealistic assumptions to estimate liabilities for such items as 

sales returns, loan losses or warranty costs, so that they stash accruals in cookie jars during 

the good times and reach into them when needed in the bad times. 
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- Aggressive Capitalization and Extended Amortization Policies: One alternative way for 

companies to reduce expenses is aggressively capitalizing expenditures that should have 

been expensed. Although determination of the portion of an expenditure to capitalize is 

straightforward in many cases, items as direct-response advertising and software 

development costs require judgement in determining whether capitalization is appropriate 

or not. To lengthen amortization periods for costs that have been capitalized previously is 

also used to reduce expenses and boost earnings (Mulford and Comiskey, 2002).  

 

- Manipulating Inventory: Firms can engage into inventory manipulation by either 

manipulating the quantity of the inventory or by valuing it. In years when profits need to 

be increased the quantity can be manipulated by doing a particularly rigorous stock-take. 

Provisions for absolute and slow-moving inventory and changing the actual method of 

inventory valuation are the practices of manipulating inventory values (Jones, 2011). 

 

- Abuse of Materiality Concept: It includes misusing the concept of materiality by 

intentionally recording errors within a defined percentage ceiling. Firms indulging in this 

practice try to find an excuse for it by arguing that the effect on the net income is too small 

to matter (Levitt, 1998).  

 

- Being Generous with Bad Debts: Companies, which are based on credit sales, make 

provisions for bad and doubtful debts based upon their judgement. Thus, when they want 

to increase their profits, managers can forecast that there will be a very low level of non-

payment (Jones, 2011).  

 

- Getting Creative with the Income Statement: It includes the practice of communicating a 

different level of earning power using the format of the income statement rather than through the 

manner in which transactions are recorded. For example, companies may report a nonrecurring 

gain as “other revenue,” a recurring revenue caption, or a recurring expense might be labeled as 

nonrecurring. This will result in higher apparent levels of recurring earnings without altering total 

net income (Mulford and Comiskey, 2002). 
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- Problems with Cash-flow Reporting: Another way for companies to communicate a 

higher earning power is reporting higher and more sustainable cash flow. A company’s 

apparent earning power will be greater with the potential recurring quality of operating 

cash flow. Therefore, a firm can classify an operating expenditure as an investing or 

financing item, or investing or financing inflow might be classified as an operating item. 

Even if these steps will not alter the total change in cash, they will increase the cash flow 

from operations (Mulford and Comiskey, 2002).  

 

5.REVIEW OF EMPIRICAL STUDIES 

As mentioned before different authors used different terms for accounts manipulation. We can 

see these terminological differences also in the empirical studies. Empirical studies which 

focused on creative accounting have gone over the effect on the earnings to consider also the 

effects on the financial leverage. They have made in depth analysis of accounts in order to 

find the doubtful applications of accounting procedures and standards, and as a result the 

results of these studies suggested that accounts were effectively manipulated to produce a 

better image of the firm and convince investors to accept a lower rate of return (Stolowy and 

Breton, 2000). 

 

Breton and Taffler (1995) used a case study based experimental approach to investigate the 

impact of window dressing on stockbroker analyst evaluation of a company’s annual 

accounting numbers. They developed a case study from the financial statements of two 

companies with all identifying information removed. One set of accounts was left unchanged, 

to serve as a control, and the other was manipulated to contain different combinations of the 

window dressing practices. The case studies were administered to 63 experienced 

stockbroking analysts under controlled conditions who, after completing and handing in the 

main task, filled in a short personal questionnaire. As a result, window dressing correction 

rates in the study were very low. Thus, they concluded that stockbroking analysts did not 

adjust their financial analysis directly to take into account creative accounting in financial 

statements. 

 

Shah (1998) tried to explore the environment of creative accounting in the UK, focusing on 

the motivations and constraints on such practices, by examining the accounting practices of 
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two UK companies which issued creative financing instruments. He found that creative 

accounting in the United Kingdom is influenced by two key motivators: stakeholder contracts 

and performance indicators. Moreover, analysis showed that management took advantage of 

gaps in accounting standards to present a biased picture of financial performance.  

 

Although majority of the studies concerning creative accounting and earnings management 

have focused on large and developed countries like USA and UK, there are also studies which 

were carried on other countries. For example, in Spain Amat et al.(2003) assessed the impact 

of creative accounting practices on reported earnings of Spanish listed companies. It was 

revealed in this study that the aggregate impact of creating accounting practices on earnings 

amounted 20% of total reported earnings.  Baralexis (2004) has investigated why, how, to 

what extent, and in what direction creative accounting was practised in Greece. The results of 

the study indicated that creative accounting was practised in Greece frequently, and to a 

considerable extent mainly with the blessing of the law. The findings also suggested that large 

firms augmented profits for external financing, while small firms understated profits to reduce 

income taxes. 

 

In Turkey, Kucukkocaoglu and Kucuksozen (2005) aimed to detect manipulated financial 

statements of firms listed in Istanbul Stock Exchange by using logistic regression model. 

Their findings demonstrated that return on assets and ratio of funding costs to operating 

expenses were the variables that can be used to detect the manipulation of financial 

statements.  

 

Bayirli (2006), has focused on the scope, incentive factors, limits, practice methods and 

results of creative accounting in Turkey. In order to determine the creative accounting 

practices of Turkish firms he used accruals method and used modified Jones model by adding 

country specific variables. One of the important findings of his study was that the motivation 

of creative accounting practices by using accruals diminished as the size of the firm increased. 

He also revealed that as the degree of financial leverage increased the motivation of using 

creative accounting practices also increased.  
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Omurgonulsen and Omurgonulsen (2009) have examined the creative accounting practices in 

Imarbank, which is one of the recent banking scandals in Turkey, using case study 

methodology. They have concluded that significant reasons of creative accounting practices in 

that case were deficiencies in the legal frameworks for banking and accounting, inadequacies 

in the autonomy of governmental regulation and supervision bodies, practical difficulties in 

enforcing legal and ethical rules due to the slow functioning of the judicial system. In 

addition, personal greed of both owners and top management of Imarbank and its customers 

were accepted as stimulating factors of creative accounting. 

 

Recently, Osazevbaru (2012) investigated the effect of creative accounting on firm value in 

Nigeria, and the findings of the study revealed that it can positively affect firm’s value. 

Another recent study, which also focused on Nigeria, is by Idris et al.(2012). Using survey 

method, t.hey investigated the practice of creative accounting, its nature, techniques, and 

prevention. The findings of the study showed that the current GAAP in Nigeria created a gap 

that can permit the practice of creative accounting, and also revealed that the new 

International Financial Reporting Standard will go a long way to reduce the practice, since it 

covers more areas that the former practice. They concluded that one of the best ways to 

prevent the practice of creative accounting is to enforce both preventive as well as strong 

enough punitive measures on those that engage in the practice.  

 

The studies mentioned above were the ones which preferred to use the concept of creative 

accounting. The other research stream focused on earnings management and income 

smoothing. Most of the prior studies on EM have concentrated on how accounts were 

manipulated through accruals. They have focused on specific accruals as being more prone to 

be used for earnings management purposes. The most cited paper in this research stream is the 

Jones (1991) model, which he took all the accruals, except the ones related to taxes, as more 

likely to express earnings management. Recent models following Jones refined his model and 

some studies have taken the difference in cash flow movements as being a good measure of 

the real evolution of the firm. This measure can be the best one in the absence of natural 

income manipulation (Stolowy and Breton, 2000). These studies have typically examined 

broad measures of earnings management especially the measures based on total accruals and 

samples of firms in which motivations to manage earnings were expected to be strong. The 
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findings of them showed that firms managed earnings to window-dress financial statements 

prior to public securities’ offerings, to increase corporate managers’ compensation and job 

security, to avoid violating lending contracts, or to reduce regulatory costs or to increase 

regulatory benefits (Healy and Wahlen, 1999). 

Caramanis and Lennox (2007) tried to find out the impact of audit effort on earnings 

management by measuring the audit effort using a unique large database of hours worked by 

Greek audit firms. In the study where earnings management was measured by abnormal 

accruals and the incidence of small profits, they found that companies are more likely to 

report income-increasing abnormal accruals than income-decreasing abnormal accruals, when 

audit hours were lower.  

 

 Mcenroe (2007) surveyed CFOs of the Fortune 500 firms and audit partners for the 33 largest 

audit firms to investigate as to whether they perceived that SOX significantly reduced various 

earnings management practices in audited financial statements in general. He found that CFOs 

and audit partners of firms affected by SOX did not perceive, for the most part, that the 

legislation had significantly reduced earnings management in audited financial statements. On 

the other they felt that it has been more effective in reducing clear GAAP violations than 

earnings management within GAAP. Recently, Wilson (2012) also investigated the  impact of 

Sarbanes-Oxley (SOX) on managers’ earnings management choices. By using a probit 

regression that related a firm’s probability of meeting an earnings benchmark with the firm’s 

abnormal accruals, abnormal production costs, and abnormal discretionary expenses in the 

pre-SOX and post-SOX periods, he indicated that managers increased their use of production 

cost manipulation in the post-SOX period. The result of his study also indicated that SOX had 

no significant effect on the use of accrual manipulations or discretionary expense 

manipulations to meet earnings benchmarks. 

 

Gunny (2010) has examined the future operating performance of firms that use earnings 

management to just meet earnings benchmarks. After controlling for size, performance, 

growth opportunities, and industry, she found that earnings management practices were 

positively associated with firms just meeting earnings benchmarks. In addition, the findings of 

the study revealed that firms engaging in earnings management to just meet earnings 
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benchmarks had relatively better subsequent performance than firms that did not engage in 

earnings management and missed or just met the benchmarks. As a result she concluded that 

engaging in earnings management was not opportunistic, but consistent with the firm attaining 

current-period benefits.   

 

In a study which focused on Turkish firms Atik (2009) detected income-smoothing practices 

of Turkish listed companies by using Moses’ smoothing behavior index. The findings 

revealed that nearly 60% of the sample firms were smoothers and 40% of the sample firms 

were nonsmoothers. At the same time she found a significant association between income-

smoothing behavior and total debt to total assets ratio, prechange earnings deviation and 

directional impact of the accounting change variables.  

 

In another study focused on Turkish firms, Uyar and Kucukkaplan(2011) analysed the effect 

of fraud and errors in financial statements on the stock price of the public firms. As a result 

they found that the financial statement fraud and errors published by Capital Markets Board 

had no effect on the stock prices of listed firms.  

 

Karacaer and Ozek (2010) investigated the relationship between the earnings management 

and auditor size using 645 observations from the companies listed in the Istanbul Stock 

Exchange National All Index between 2005-2008. They found a negative and statistically 

significant relationship between the discretionary accruals and auditor size which suggests 

that the big four auditors constrained the earnings management in Turkey. A research by 

Tsipouridou and Spathis (2012) examined the relationship between earnings management and 

auditor reporting for firms listed on the Athens Stock Exchange (ASE) for the post-IFRS 

period 2005–2009. According to the findings of the study, auditors, either Big 4 or non-Big 4, 

had weak incentives to prevent earnings management, and the audit opinion qualification was 

not issued in response to management’s opportunistic behaviour.  

 

Ergin (2011), analysed the income smoothing behaviour of firms listed on the Istanbul Stock 

Exchange, for the five-year period 2006-2010. He used logit analysis and found that very 

large sized firms were less likely to have smoothing behaviour than small sized firms, and 
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firms in service industry were less likely to have smoothing behaviour than firms in financial 

industry. 

 

The ethical side of the creative accounting and earnings management practices were also the 

subject of interest in the literature. For example Amat et al.(1999) have reported on surveys of 

auditors' perceptions of creative accounting in the UK, Spain and New Zealand to investigate 

the ethical issues raised by creative accounting. When they compared the findings of two 

studies conducted in UK and Spain surveying auditors' views on creative accounting, they 

found that substantial minority of auditors in each country taking a tolerant view of creative 

accounting. In Spain there seemed to be more optimism on prospects for resolving the 

problem. In another study, Blake et al.(2000) discussed the ethics of creative accounting and 

their study revealed that creative accounting has been seen as primarily as an “Anglo 

American” problem, has caused growing concern in Spain, and was widely perceived as 

ethically undesirable.  

 

6.CONCLUSION 

In this study concept of creative accounting and earnings management were discussed in 

detail together with the historical background and empirical evidence of the previous 

literature. Some practitioners and academicians see creative accounting as an illegal act, 

however there is a group of people who think that it includes taking advantage of the 

flexibility in accounting standards and accepts it as a legal act. Even if we see it as legal or 

not, the role it played in big accounting scandals including the recent financial crisis is an 

undeniable fact. Regarding the creative accounting game only as a game played with numbers 

on paper would probably facilitate such scandals with a widespread effect on many countries.  

Some researchers wonder why accounts should not be manipulated when compared with all 

other activities in the world, like marketing, and ask “Why would they be easy to mislead or, 

at least, to influence when they buy products and impossible to influence when they buy 

share?” (Stolowy and Breton, 2000). When you buy a product or service of company and 

become disappointed with it, you have a choice not to purchase it again. However, when you 

buy a stock of a company you become one of the shareholders. If your stocks loose 

considerable amount of value, this would probably affect you more than a product with an 

unexpected poor quality. As Levitt (1998) mentions on his famous speech, “Numbers in the 
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abstract are just that -- numbers.  But relying on the numbers in a financial report are 

livelihoods, interests and ultimately, stories: a single mother who works two jobs so she can 

save enough to give her kids a good education; a father who laboured at the same company 

for his entire adult life and now just wants to enjoy time with his grandchildren; a young 

couple who dreams of starting their own business.” Therefore, the effect of creative 

accounting or earnings management practices, no matter what we call it, on stakeholders as a 

whole should not be disregarded.  

If the creative accounting starts with the loopholes in the accounting standards maybe one of 

the biggest roles belong to the standard setters in decreasing the possible negative effects of 

creative accounting. As Wang (2008) states, one of the main strengths of accounting standards 

is careful definitions and clear explanations of relevant accounting items which can prevent 

the abuse of accounting definitions that is fundamental to creative accounting. He also argues 

that International Accounting Standards are continuously improved as new techniques of 

creative accounting emerge and sees creative accounting as a drive to the creation and 

improvement of International Accounting Standards. This point of view is not incorrect 

however it is more important to intensify the careful definition and clear explanation qualities 

of the standards.  

 

It would be unrealistic to think that it is possible to eliminate creative accounting or earnings 

management practices at all. However it would be possible to minimize at least the negative 

effects of them by adopting the accounting standards, giving more importance to ethical 

considerations and decreasing the flexibility of the managers in deciding among different 

accounting methods.  

 

REFERENCES 

AMAT, Oriol, John Blake , Jack Dowds (1999), The Ethics of Creative Accounting, 
Economics Working Paper, Universitat Pompeu Fabra 

AMAT, Oriol., Catherine  Gowthorpe,  Perramon, J.(2003), “Earnings management in 
Spain: an assessment of the effect on reported earnings of larger listed companies 1999-
2001”, Economic Working Paper Series, Universitat Pompeu Fabra. 

AMAT, Oriol, Catherine Gowthorpe (2004), Creative Accounting: Nature, Incidence 
and Ethical Issues, UPF Working Paper,  No. 749 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

19 

ATİK, Asuman (2009), “Detecting Income-Smoothing Behaviors of Turkish Listed 
Companies Through Empirical Tests Using Discretionary Accounting Changes”, Critical 
Perspectives on Accounting, Vol: 20, pp.591–613 

BALACIU Diana, Alina Beattrice Vladu (2010), “Creative Accounting – Players And Their 
Gains and Loses”, Annals of Faculty of Economics, Vol.: 1, issue: 2, pp. 813-819 

BARALEXİS, Spyros (2004), “Creative accounting in small advancing countries:The 
Greek case”, Managerial Auditing Journal,  Vol. 19 No. 3, pp. 440-461 

BAYIRLI, Rıdvan (2006), Yaratıcı Muhasebe: Etik, Firma Değeri ve Örnek Bir 
Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 

BELKAOUI, Ahmed Riahi (2004), Accounting Theory, Thompson Learning, 5th ed., 
London 

BRETON , Gaetan and Richard J. Taffler (1995), “Creative Accounting and Investment 
Analyst Response”, Accounling and Business Research. Vol. :25,  No:98. pp. 81-92 

BLAKE, John, Robert Bond, Oriol Amat, Ester Oliveras (2000), “The Ethics of 
Creative Accounting- Some Spanish Evidence”, Business Ethics: A European Review, 
Vol.:9, No:3, pp.136-142 

CARAMANIS, Constantinos, Clive Lennox (2008), “Audit effort and earnings 
management”, Journal of Accounting and Economics, Vol: 45, pp.116–138 

COPELAND, Ronald M. (1968), “Income Smoothing”, Journal of Accounting 
Research, Vol. 6, pp. 101-116 

ERGİN, Emre (2011), “Income Smoothing: Evidence From Turkey”, Kahramanmaraş 
Sütçü. İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol: 1, No:2, 
pp.27-38 

FONG, Alexandra (2006), “Earnings Managementin Corporate Accounting: An 
Overview”, Cross‐‐‐‐sections, Vol: 2, pp.81-95 

GHOSH, Subhajit (2010), “Creative Accounting: A Fraudulent Practice Leading to 
Corporate Collapses”, Research and Practice in Social Sciences, Vol.6, No.1, pp.1-15 

GUNNY, Katherine A. (2010), “The Relation Between Earnings Management Using 
Real Activities Manipulation and Future Performance: Evidence from Meeting Earnings 
Benchmarks”, Contemporary Accounting Research, Vol. 27, No. 3,  pp. 855–888 

HAN, Jerry C.Y , Shiing-wu Wang, (1998), "Political costs and earnings management 
of oil companies during the 1990 Persian Gulf Crisis.", The Accounting Review, Vol: 73, 
pp.103-117. 

HEALY, Paul and James Whalen (1999), “A Review of the Earnings Management 
Literature and its Implication for Standard Setting” Accounting Horizons, Vol: 13, Issue 
4,pp.365-383 

IDRIS, Adekunle Abiodun, , James Sunday Kehinde, Sunday Stephen A. 
Ajemunigbohun, , Justin M. O Gabriel (2012), “The Nature, Techniques and Prevention of 
Creatie Accounting: Empirical Evidence From Nigeria”, eCanadian Journal of Accounting 
and Finance, Vol. 1, No: 1, Pp.26-31 

JONES, Michael (2011), Creative Accounting, Fraud and International Accounting 
Scandals, John Wiley &Sons Ltd., England 

KARACAER, Semra, Pelin Ozek (2010), “Denetim Firmasının Büyüklüğü ve Kâr 
Yönetimi İlişkisi: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma”, Muhasebe ve 
Finansman Dergisi, No:48, pp.60-74 

KUCUKKOCAOGLU, Güray, Cemal Küçüksözen (2005), “Gerçeğe Aykırı Finansal 
Tabloların Ortaya Çıkarılması:

 
İMKB Şirketleri Üzerine Amprik Bir Çalışma”, Muhasebe ve 

Finansman Dergisi, No: 28, pp.160-171 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

LEE, Robert, Ronald Johnson, Philip Joyce (2008), Public Budgeting Systems, Jones 
& Bartlett Publishers Inc., 8th edition,  

LEVITT, Arthur (1998), The Numbers Game, Remarks by Chairman of Securities 
And Exchange Commission 

MCENROE, John E. (2007), “Perceptions of the Effect of Sarbanes-Oxley on Earnings 
Management Practices”, Research in Accounting Regulation, Vol: 19, pp.137–157 

MULFORD, Charles W., Eugene E.Comiskey (2002), The Financial Numbers Game 
Detecting Creative Accounting Practices, John Wiley & Sons, Inc., New York 

NASER, Kamal H.M. (1993), Creative Financial Accounting. Its Nature and Use, 
Prentice-Hall International, London. 

NELSON, Mark W., John A. Elliott, Robin L. Tarpley (2003), “How Are Earnings 
Managed? Example From Auditors”, Accounting Horizons, Supplement 2003, pp.17-35 

OMURGONULSEN, Mine, Ugur Omurgonulsen (2009), “Critical thinking about 
creative accounting in the face of a recent scandal in the Turkish banking sector”, Critical 
Perspectives on Accounting, Vol: 20, pp. 651–673 

OSAZEVBARU, Henry Osahon  (2012), “Creative Accounting And Firm’s Market 
Value In Nigeria”, Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management 
Review, Vol. 2, No.3, pp.35-50 

SAWABE, Norio (2005), “Co-evolution of Accounting Rules and Creative Accounting 
Instruments—The Case of a Rulesbased Approach to Accounting Standard Setting”, Evol. 
Inst. Econ. Rev, Vol: 1, No: 2, pp. 177–195 

SHAH, Atul K. (1998), “Exploring the influences and constraints on creative 

accounting in the United Kingdom”, The European Accounting Review , Vol.:7, No:1, 
pp.83–104 

SHAH,  Syed Zulfiqar Ali, Safdar Butt (2011), “Creative Accounting: A Tool to 

Help Companies in a Crisis or a Practice to Land Them into Crises”, 2011 International 
Conference on Business and Economics Research IPEDR,  Vol.16 , IACSIT Press, 
Singapore 

STOLOWY, Herve, Gaeton Breton (2000), “A Framework for the Classification of 
Accounts 

Manipulations”, HEC Accounting & Management Control Working Paper, No. 
708/2000 

TSIPOURIDOU, Maria,  Charalambos Spathis (2012), “Earnings management and the 
role of auditors in an unusual IFRS context: The case of Greece”, Journal of International 
Accounting, Auditing and Taxation, Vol.:21, pp.62-78 

UYAR, Umut, Ilhan Kucukkaplan (2011), “Finansal Tablolarda Yapilan Hile ve 
Hatalarin Firmalarin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi”, 3rd International Conference on 
Governance Fraud Ethics and Social Responsibility, June 7-11, 2011 Nevsehir 

WANG, Cui (2008), A Close Examination on Creative Accounting from 
Theoretical, Practical and Subjective Perspectives, Unpublished Thesis of MA in Finance 
and Accounting, University of Nottingham 

WILSON, George R.(2012), “The Effect of Sarbanes-Oxley on Earnings Management 
Behavior”, Proceedings of the 18th International Business Research Conference 

YAPING, Ning (2005), “The Theoretical Framework of Earnings Management”, 
Canadian Social Science, Vol.1 No.3, pp.32-38 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE BATI KARADENİZ’İN (SİNOP-
KASTAMONU-ZONGULDAK) SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK YAPISI 

(TÜRKİYE’NİN SIHHİ İCTİMAİ COĞRAFYASI RAPORLARINA GÖRE) 

 
Burhan SAYILIR∗∗∗∗ 

Öz 
Mondros Mütarekesi’nin ardından İstanbul ve Anadolu’nun bazı kısımlarının işgal 

edilmesi üzerine Mustafa Kemal [Atatürk] önderliğinde başlatılan Milli Mücadele’nin birinci 
yılı dolarken, 23 Nisan 1920’de Ankara'da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bünyesinde, 3 Mayıs’ta İcra Vekilleri Heyeti adıyla ilk hükümet kuruldu. Bu hükümetin 
içinde Umur-ı Sıhhiyye ve Muavenet-i İçtimaiyye Vekaleti adında bir bakanlık kuruldu. Bu 
bakanlık 1922 yılından itibaren ülkenin ve toplumun mevcut durumunu birçok açıdan 
inceleyerek, gelecekteki sosyo-kültürel ve ekonomik politikalara yön vermek amacıyla, 
“Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası” adı verilen bir dizi vilayet monografisi 
hazırlatılması kararlaştırıldı ve kısa bir zaman içinde çalışmalar başlatıldı. Çalışmanın 
başlığından da anlaşılacağı üzere, bu çalışmanın ana omurgasını Türkiye’nin Sıhhi İctimai 
Coğrafyası raporlarında, Doktor Mehmed Said tarafından hazırlanan ve 1922 yılında 
Ankara’da basılan, “Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: Sinob Sancağı”, Doktor Kemal 
tarafından hazırlanan ve 1922 yılında İstanbul’da basılan, “Türkiye’nin Sıhhi İçtimai 
Coğrafyası: Kastamonu Vilayeti”, Doktor Abdullah Cemal tarafından hazırlanan ve 
Ankara’da 1922 yılında basılan “ Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: Zonguldak Sancağı” 
adlı raporlar oluşturmaktadır Söz konusu raporlardan,  Batı Karadeniz illeri (Sinop, 
Kastamonu, Zonguldak) ile ilgili olanlarının idari taksimat, nüfus ve aşiretler, eğitim, sağlık, 
ekonomi, sosyal yaşam ve gelenek görenek açılarından değerlendirilmesi yapılmış ve Batı 
Karadeniz’in Milli Mücadele yıllarındaki durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sinop, Kastamonu, Zonguldak 
 

NATIONAL STRUGGLE IN THE WEST OF THE BLACK SEA (SİNOP-
KASTAMONU-ZONGULDAK) SOCIAL, CULTURAL AND ECONOMIC 

STRUCTURE 
(BY TURKEY'S SANITARY, SOCIAL GEOGRAPHY OF REPORTS) 
Abstract 
After the Mondros Armistice with the occupation of some of the parts in Istanbul and 

Anatolia, under the leadership of Mustafa Kemal Atatürk the first year of National 
Independence was completed. Turkish Grand National Assembly was gathered on April 23, 
1920 in Ankara and the first government was founded on May 3, under the name of İcra 
Vekilleri Heyeti. On the same date, Umur-ı Sıhhiyye ve Muavenet-i İçtimaiyye Vekaleti was 
founded Under this government. This ministry, evaluating the current situation of the country 
and the society since 1922, in order to direct socio-cultural and economical policies, decided 
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to prepare a series of province monographies under the name of “Türkiye’nin Sıhhi İçtimai 
Coğrafyası”. Therefore the preparations were started soon after. This study was based on the 
following reports: “Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası”: The Sanjak of Sinob, published in 
1922 in Ankara and prepared by Doctor Mehmet Said, “Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai 
Coğrafyası: The Province of Kastamonu”, published in 1922 in Istanbul and prepared by 
Doctor Kemal, and “Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: The Sanjak of Zonguldak”, 
published in 1922 in Ankara, prepared by Doctor Abdullah Cemal. From the view points of 
these reports the cities in the Western Blacksea (Sinop, Kastamonu, Zonguldak) were 
evaluated according to their administrative divisions, population, nomadic tribe, education, 
health, economy, social life and traditions and the situation of Western Blacksea during the 
years of National Independence was intended to be shown. 

Key Words: Sinop, Kastamonu, Zonguldak 

 

GİRİŞ 

Çalışmanın başlığından da anlaşılacağı üzere, bu çalışmanın ana omurgasını 
Türkiye’nin Sıhhi İctimai Coğrafyası raporlarından, Doktor Mehmed Said tarafından 
hazırlanan ve 1922 yılında Ankara’da basılan, “Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: Sinob 
Sancağı”, Doktor Kemal tarafından hazırlanan ve 1922 yılında İstanbul’da basılan, 
“Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: Kastamonu Vilayeti”, Doktor Abdullah Cemal 
tarafından hazırlanan ve Ankara’da 1922 yılında basılan “Türkiye’nin Sıhhi İçtimai 
Coğrafyası: Zonguldak Sancağı” adlı raporlar oluşturmaktadır  

1920 yılında kurulan TBMM Hükümeti'nin, aynı yılın mayıs ayında kurduğu Umur-ı 
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiyle Vekâleti Vekili ve Sinop Mebusu olan Doktor Rıza [Nur]1 
Bey’in emriyle, ülkenin ve toplumun mevcut durumunu birçok açıdan inceleyerek, 
gelecekteki sosyo-kültürel ve ekonomik politikalara yön vermek amacıyla, “Türkiye’nin 
Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası” adıyla bir dizi vilayet monografisi hazırlatılması kararlaştırıldı ve 
kısa bir zaman içinde çalışmalar başlatıldı. 1922-1938 yılları arasında yayımlanan ve 
ulaşabildiğimiz kadarıyla yirmi beş kitaptan oluşan bu dizi, Milli Mücadele dönemi ve 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Anadolu sosyo-kültürel ve ekonomik durumuyla ilgili verdiği 
bilgiler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin atıldığı yıllarla ilgili bilgi 
edinmemiz açısından oldukça önemlidir.  

Belirli bir plan dâhilinde ve bilimsel yöntemler kullanılarak, ilgili kentlerde bizzat 
bulunan devlet görevlilerince sahada yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda 
bölümlere ayrılan ve her bir bölümde farklı başlıkların incelendiği kitaplardaki bilgiler şöyle 
şekillenmiştir: Söz konusu vilayetlerin coğrafi konumu, yüzölçümü, iklimi, coğrafi özellikleri, 
ziraat ve hayvancılık durumu, nüfusu, konuşulan diller, kıyafetler, geçim kaynakları, gelenek 

                                                           
1 Rıza Nur, 1887’de Sinop’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sinop İptidai Mektebi, Sinop Rüştiyesi ve İstanbul 
Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi’nde tamamladıktan sonra Kuleli Askeri İdadisinden mezun oldu. 1895 yılında 
kaydolduğu Askeri Tıbbiye Mektebi’nden 1901’de Tabip Yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. II. Meşrutiyetin 
ilanıyla İttihat ve Terakki Fırkası Sinop milletvekili olarak Osmanlı Mebusan Meclisine katıldı. İstanbul’un 
işgalinden sonra Ankara’ya giderek TBMM’nin açılışında hazır bulundu. 1920’de Maarif Vekilliği, 1921’de 
Sıhhat Vekilliği görevlerinde bulundu. Lozan Konferansı’nda ikinci delegeydi. 8 Eylül 1942’de İstanbul’da vefat 
etti. Türk Parlamento Tarihi Millî Mücadele ve TBMM I. Dönem 1919–1923, Cilt III, TBMM Vakfı Yayınları 
No: 6, Ankara 1995, s. 868–869;Cumhuriyet Ansiklopedisi, Cilt:2, 1941–1960, İstanbul 2003, s. 27. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

ve görenekleri, sağlık ve eğitim kurumları, doğum ve ölüm oranları, bulaşıcı hastalıklar.2 
Haritalar, krokiler, planlar, şemalar, grafikler, cetveller de desteklenen raporlar şu vilayet ve 
sancaklar için hazırlanmıştır: Sinop3, Niğde4, Hamid Abad (Isparta)5, Zonguldak6, 
Kastamonu7, Kayseri8, Konya9, Maraş10, Ankara11, Kırklareli12, Gelibolu13, Urfa14, Çatalca15, 
Kırşehir16, Bayezıt17, Çankırı18, Gaziantep19, Cebel-i Bereket (Osmaniye)20, Denizli21, 
Ladik22, Tokat23, Çorum24, Erzincan25, Sivas26. Bu raporların bazıları günümüz Türkçesine 
çevrilerek yayımlanmıştır.27  

                                                           
2 Türkiye’nin Sıhhi İctimai Coğrafya dizisi ile ilgili etraflı bilgi için bkz. Osman Gümüşcü, “Milli Mücadele 
Dönemi Türkiye Coğrafyası İçin Bilinmeyen Bir Kaynak”, ATAM Dergisi, Sayı 45, Ankara, Kasım 1999, ss. 
939-958. 
3 Mehmed Said, Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: Sinob Sancağı, Öğüd Matbaası, Ankara, 1338 [1922].  
4 Mahmud Hayri, Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: Niğde Sancağı, Öğüd Matbaası, Ankara, 1338 
[1922].  
5 Besim Zühdi, Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: Hamid Abad (Isparta) Sancağı, Öğüd Matbaası, 
Ankara, 1338 [1922].  
6 Abdullah Cemal, Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: Zonguldak Sancağı, Öğüd Matbaası, Ankara,1338 
[1922].  
7 Kemal, Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: Kastamonu Vilayeti, Hilal Matbaası, İstanbul, 1338 [1922]. 
8 Hıfzı Nuri, Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: Kayseri Vilayeti, Öğüd Matbaası, Ankara, 1338 [1922]. 
9 Nazmi, Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: Konya Vilayeti, Öğüd Matbaası, Ankara, 1338 [1922]. 
10 Besim Atalay, Maraş Coğrafyası, Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1339 
[1923]. 
11 Müslihiddin Safvet, Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası: Ankara Vilayeti, Hilal Matbaası, 
İstanbul,1925. Günümüz Türkçesi için bkz. Nazmi, Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası: Ankara Vilayeti, 
Yay. Haz: İzzet Öztoprak, Murat Karataş, Güneş Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara 2009. 
12 Ahmed Hamdi,Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: Kırkkilise ‘’Kırklareli’’ Vilayeti, Kağıtçılık ve 
Matbaacılık Anonim Şirketi, İstanbul, 1341 [1925].  
13 Fahri Cemal, Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: Gelibolu Vilayeti, Kağıtçılık ve Matbaacılık Anonim 
Şirketi, İstanbul, 1341 [1925].  
14 Şefik Arif, Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: Urfa Vilayeti, Kağıtçılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi, 
İstanbul, 1341 [1925]. 
15 Mehmed Ali, Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: Çatalca Vilayeti, Kağıtçılık ve Matbaacılık Anonim 
Şirketi, İstanbul, 1341 [1925.; Mehmed Ali, Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası: Çatalca Vilayeti, Yay. Haz. 
M. S.. Koz, Çatalca Belediyesi, İstanbul, 1991. 
16 İbrahim İsmail, Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: Kırşehir Vilayeti, Kağıtçılık ve Matbaacılık Anonim 
Şirketi, İstanbul, 1341 [1925]. 
17 İbrahim Edhem, Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: Bayezid Vilayeti, Kağıtçılık ve Matbaacılık Anonim 
Şirketi, İstanbul, 1341 [1925]. 
18 Raif, Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: Kengiri [Çankırı] Vilayeti, Hilal Matbaası, İstanbul,1926. 
19 Süleyman Faik [Yargıcı], Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: Gazi Ayintab [Gaziantep] Vilayeti, Hilal 
Matbaası, İstanbul, 1926. 
20 Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: Cebel-i Bereket (Osmaniye) Vilayeti, Öğüd Matbaası, Ankara, 
1926. 
21 Kemal Şakir, Tarihi, Coğrafi, Sıhhi, İktisadi Nokta-i Nazardan Denizli, Hüsn-i Tabiat Matbası, 
İstanbul,1927. 
22 Tarihi, Coğrafi, Sıhhi, İktisadi Nokta-i Nazardan Ladik, Türk Ocağı, İstanbul, Hüsn-i Tabiat Matbası, 
1927. 
23 Tokad Vilayeti, Tokad Kasabası Hakkında Malumat, İstanbul, 1926.; Ş. Meral, Tokat Vilayeti, Hapishane 
Matbaası, Ankara, 1938. 
24 Nazmi Tuğrul, Çorum, Nazmi Matbaası, Çorum, 1927. 
25 Ali Kemali, Erzincan Tarihi, Coğrafi, Toplumsal, Etnoğrafi, İdari, İhsai İnceleme Araştırma Tecrübesi, 
1931. 
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İDARİ TAKSİMAT  

Sıhhi İçtimai rapora göre Sinop Vilayeti kuzeyden Karadeniz, doğudan Canik ve 
Amasya Sancakları güneyden ve batıdan Kastamonu vilayetleriyle çevrilidir ve yaklaşık 
8.620” kilometre karelik yüzölçümüne sahip yer yer dağlık bir coğrafyaya sahiptir.28 
Kastamonu Vilayeti kuzeyden Karadeniz, doğudan Sinop, güneydoğusundan Çorum, 
güneyinden Çankırı, batıdan Bolu ve Zonguldak vilayetleri ile çevrilidir. Kastamonu 
Vilayeti yaklaşık 19.000 kilometre karelik yüzölçümüne sahiptir.29 Zonguldak 
Vilayeti’nin kuzeyinde Karadeniz doğusundan Kastamonu güneyinden Bolu Müstakil 
Livası ile sınırlıdır. Zonguldak Vilayeti yaklaşık olarak 12.975 kilometre karelik 
yüzölçümüne sahiptir.30  

Sinop 1920 yılının Haziran ayında bağlı bulunduğu Kastamonu’dan ayrılarak Gerze, 
Ayancık ve Boyabat adlarında dört ilçeli ayrı bir idari birim haline getirilmiştir. Dört ilçenin 
en büyüğü Boyabat’tır. Merkez ilçenin Karasu adında bir beldesi ve 73 adet köyü mevcuttur. 
Gerze ilçesinin Yeni Cuma adında bir beldesi ve 82 adet, Ayancık ilçesinin Osmanlı ve 
Türkeli adlarında iki beldesi ve 128 adet, Boyabat ilçesinin Durağan adında bir beldesi ve 193 
adet köyü bulunmaktadır. Sinop dört ilçe beş belde ve 475 köye sahiptir. Merkez ilçenin 
Varuş?, Kefvi?, Cami-i Kebir, Meydan Kapı, Kale Yazısı adlarında beş mahallesi; Gerze 
ilçesinin Çay, Hamidîye, Köşk, Varuş? adlarında dört mahallesi, Ayancık ilçesinin Yeni 
Mahalle, Erken Günez adlarında iki mahallesi, Boyabat ilçesinin Yanık Mescid, Kemal Dede, 
Cami-i Kebir, Kum Mescid, Ak Mescid, Gök Dere, Kale Bahçesi, Çerçi Oğlu, Zincirli Kuyu, 
Şeyh Mahallesi adlarında on mahallesi vardır.31 

                                                                                                                                                                                     
26 H. Tahsin, Sivas Vilayeti Sıhhi ve İçtimaî Coğrafyası, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekaleti Neşriyatı, 
Ankara, 1932. 
27 Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası başlığı ile yayınlanan kitaplardan Çatalca, Gaziantep, Kırşehir, Niğde, 
Sinop, Kayseri, Ankara, Denizli Vilayetlerine ait olanlar günümüz Türkçesi ile yayınlanmıştır. Ankara, Gelibolu, 
Hamidabad (Isparta), Menteşe (Muğla) vilayetleri hakkında bilgi veren çalışmalar da yapılmıştır. 
28 Mehmed Said, Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası: Sinob Sancağı, Ankara, 1338 [1922]. s. 7. 
29 Kemal, Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası: Kastamonu Vilayeti, İstanbul, 1338 [1922], s. 5. 
30 Abdullah Cemal, Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası: Zonguldak Sancağı, Ankara,1338 [1922] s. 5. 
31 Mehmed Said, a.g.e., s. 21. 
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Kastamonu, merkez ilçesi de dahil sekiz ilçeye sahiptir: Kastamonu merkez, 
İnebolu, Safranbolu, Araç, Cide, Daday, Tosya ve Taşköprü. Kastamonu merkez ilçesinin,  
Göl, Akaya, Devrekani, Kozyaka, İnebolu ilçesinin, Çatalzeytin, Güre-i Nehas?, 
Safranbolu ilçesinin, Aktaş, Ulus, Eflani, Daday ilçesinin Azdavay, Araç ilçesinin, 
Mergöze, Boyalı, Cide ilçesinin Hoşalay, Taşköprü ilçesinin Gökçeağaç adlarında 
beldeleri bulunmaktadır.32 

1920’de Bolu’dan ayrılan Zonguldakın, Ereğli, Devrek ve Bartın ilçeleri 
bulunmaktadır. Zonguldak merkez ilçe 70, Ereğli 110, Bartın ise 2 beldeye ve toplam 227 
köye, Devrek 128 köye sahiptir.33 

NÜFUS  

Sinop’un nüfusunun etnik olarak % 87,4’ü Türklerden oluşmaktadır. İnaç olarak 
bakıldığında ise % 93,1’i Müslüman, % 6,9’u Hıristiyan’dır. Müslümanların % 94’ü Türk, % 
3,1’i Çerkez, % 2,7’si Gürcü, % 0,6’sı Abaza ve % 0,6’sı Kürt’tür. Müslüman Türklerin 
Sinop’un yerli halkından olduğu tarihi yapılardan ve müesseselerden açıkça anlaşılmaktadır. 
Diğer etnik unsurlar Türklerden daha sonra bölgeye gelip yerleşmişlerdir. Sinop’taki Rum 
aileler arasında son elli yıl içerisinde Karaman, Kayseri taraflarından gelmiş olanları oldukça 
fazladır. Gürcüler ile Abaza ve Çerkezlerin tamamı Kafkasya’dan Sinop’a göç ederek 
gelmişlerdir. 1877/1878 Türk-Rus Savaşı’ndan önce Sinop’ta Gürcü, Abaza ve Çerkez nüfus 
bulunmamaktadır. Boyabat ilçesinde mevcut olan ve halk arasında Kürt olarak adlandırılan 
aşiretler aslen Kürt değil Türkmen’dirler. Yazı başka, kışı başka yerlerde geçirmek suretiyle 
konar-göçer hayatı yaşadıkları için bu adla adlandırılmışlardır. Sinopta Konar-Göçer olarak 
yaşayan aşiretler ve aileler bulunmamaktadır. Ancak Vezirköprü, Havza, Merzifon, Amasya, 

                                                           
32 Kemal, a.g.e., s. 10. 
33 Abdullah Cemal, a.g.e., s. 13. 
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Sivas, Malatya ve diğer yerlerde kışlayan ve çoğu İran sınırları içinde yaşayan 
Türkmenlerinden ibaret olan, halkın Kürt olarak adlandırdığı konar-göçer gruplar yazı 
Sinop’un denize yakın olan vadilerinde geçirirlerdi. Sinop’un nüfus yapısının genel görünümü 
aşağıdaki tablodaki gibidir:34 

 Merkez Gerze Ayancık Boyabat Toplam 
Türk 22.154 30.928 38.673 56.376 148.131 
Çerkes 1.441 268 1.157 518 2.384 
Abaza 832 0 174 0 1.006 
Gürcü 3.156 238 718 0 3.222 
Kürt 0 0 0 1.016 1.016 
Rum 4.265 2.024 1540 129 7.958 
Ermeni 521 467 47 2.690 3.725 
Toplam 32.369 33.925 42.309 60.729 167.442 

Kastamonu’nun Türk ve Müslüman olmayanlar dahil olmak üzere nüfusu 
424,600’dür. Bu nüfusun 12.000 kadarı Hıristiyan geri kalanı ise Türk ve Müslüman’dır. 
Kastamonu dâhilinde aşiret yapılanması görülmediğinden öne çıkan bir aşiret 
bulunmamaktadır.35  

Zonguldak’ın 1918’deki istatistiklere göre nüfusu 89.023 idi. Zonguldak dâhilinde 
aşiret yapılanması görülmediğinden öne çıkan bir aşiret bulunmamaktadır. Bugünkü 
nüfusun ilçelere, din ve milliyetlere göre dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir.36 

 Merkez Ereğli Bartın Devrek Toplam 
Türk 28.337 40.567 73.974 53.173 196.051 
Rum 1.100 1.000 446 405 2.951 
Ermeni 756 127 280 674 1.837 
Toplam  30.193 41.694 74.700 54.252 200.839 

EĞİTİM 

Ülkenin her tarafında olduğu gibi Sinop’ta da eğitim oldukça zayıftır. Okulların 
sayısının yetersiz olması, gerekli eğitim-öğretim araçlarının yetersiz olması, hocaların modern 
anlamda eğitim-öğretin yöntemlerine sahip olmamaları bundaki en önemli etkendir. Köylü 
okuma yazmaya son derece heveslidir. Yegâne arzuları çocuklarının bir mektubu bir gazeteyi 
okuyabilmesi ve yazabilmesidir. Öteden beri merkez ve merkeze bağlı köylerde köy okulları 
devletten katkı almadan bazı öğreticileri istihdam etmişler ve masraflarını da kendileri 
karşılamışlardır. Bunların sayısı son zamanlarda altmış altı kişiyi geçmişti. Okullarda görev 
yapacak olan öğretmenlerin eğitilmesi gerektiği düşünüldüğü için, öğretmenler merkezde bir 
kursa tabi tutulmuşlar ve ortalamanın altında soruların yer aldığı bir sınava tabi 
tutulmuşlardır. Ancak bu sınavdan 48 kişi başarı ile çıkmıştır. Ehliyetli öğretmenlerin görev 
almasına kadar öğretmensiz okullar kapatılmış, ehliyetli öğretmenlerin görevlendirildiği 
köylerde ise derhal okullar işler hale getirilmiştir. Okulların açılması ve işlerlik 
kazandırılmasının önündeki en büyük engellerden birisi de Sinop’un coğrafi yapısından 

                                                           
34 Mehmed Said, a.g.e., s. 27, 28, 69. 
35 Kemal, a.g.e., 15. 
36 Abdullah Cemal, a.g.e., s. 17. 
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kaynaklı olarak yerleşimlerin dağınık bir halde olmasıdır. Dolayısıyla okulun açılmasından 
önce yapılacak işlerden bir tanesi de önce köylerin teşkil edilmesidir.37 

Sinop merkez ilçesinde öğretmen okulu ve lisesi ve bir erkek ve bir kız merkez okulu 
ile merkeze bağlı 16 köy okulu; Boyabat ilçesinde bir erkek ve bir kız merkez okulu ile bağlı 
23 köyde köy okulu; Ayancık ilçesinde bir erkek ve bir kız merkez okulu ile bağlı 22 köyde 
köy okulu vardır. Gerze ilçesinde iki erkek ve bir kız merkez okulu ile bağlı 10 köyde köy 
okulu vardır. Bu okulların masrafları devlet bütçesinden karşılanmaktadır. Sinop merkez 
ilçede ayrıca bir de vakıf erkek ve bir özel kız okulu mevcuttur. Okulların tamamı Maarif 
Nezareti tarafından belirlenen programlara uygun olarak eğitim öğretim faaliyetlerini 
yürütmektedirler. Beldelerdeki okullarında mümkün olduğu kadarıyla uygulanmaya çalışılan 
söz konusu program köy okullarının büyük bir kısmında uygulanamamaktadır. Programın 
uygulanamamasının nedenlerinden biri de eğitim araç ve gereçlerinin yoksunluğudur. Köy 
okullarının büyük kısmında eğitim ve öğretimin tek öğretmenle yapılması, öğrenci sayısının 
en az 80-90 kişi olması ve üç devreyi kapsayan altı sınıfın yine tek öğretmen tarafından 
okutulması programın uygulanmasının önündeki en büyük sorundur.38 

Kastamonu Maarif Müdüriyeti’nin verilerine göre mevcut 1.360 köyde 424.000 
nüfus olmasına karşılık 224 okul, 448 öğretmen ve 9.464 öğrenci bulunmaktadır. Bu 
verilere göre altı köye bir okul ve her okula iki öğretmen düşmekte ve nüfusun yüzde 
2,15’i ancak öğrenim görebilmektedir. Kastamonu köylüleri çocuklarının öğretim 
görmesini istemelerine rağmen çocuklarını okutacak öğretmen bulamamaktadırlar. 
Kastamonu’da resmi olarak faaliyet gösteren ilkokullarla ilgili derli toplu aşağıdaki 
tablodaki gibidir.39 

 Okul Adedi Öğretmen Adedi Öğrenci Adeti 
 Erkek Kız Erkek Kadın Erkek Kız 
Kastamonu 19 5 40 27 984 400 
Araç 21 1 31 3 789 145 
İnebolu 39 7 68 78 1.157 416 
Cide 17 1 22 3 805 144 
Safranbolu 40 3 51 10 1.110 332 
Taşköprü 17 3 27 9 770 260 
Daday 29 1 35 3 863 270 
Tosya 16 1 26 5 587 128 
Toplam 198 22 300 79 7.065 2.095 

Kastamonu’daki eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren diğer okullarla ilgili 
açıklayıcı bilgiler de aşağıdaki tablodaki gibidir.40 

 Okul Adedi Öğretmen Adedi Öğrenci Adeti 
 Erkek Kız Erkek Kadın Erkek Kız 
Öğretmen Okulu 1 - 15 - 65 - 
Öğretmen Okulu - 1 - 11 - 60 
Safranbolu İdadisi 1 - 10 10 48 - 
Sultani 1 - 33 - 141 - 
Toplam 3 1 58 21 254 60 

                                                           
37 Mehmed Said, a.g.e., s. 33. 
38 Mehmed Said, a.g.e., s. 46, 47. 
39 Kemal, a.g.e., 17, 24. 
40 Kemal, a.g.e., 17. 
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Sinop sınırları içinde Boyabat, Ayancık, Gerze ilçelerinde ve Boyabat ilçesine bağlı 
Durağan nahiyesinde birer medrese vardır. Şimdiye kadar kapalı olan medreseler 1921’de 
yapılan girişimler sonucunda 1922’de tekrar açıldı. Şu anda kapalı olan Durağan beldesindeki 
diğer dört medresede de müderrisler az sayıdaki öğrenciye eğitim vermektedirler.41 

Kastamonu’da ilçeleri de dahil sadece bir adet medrese mevcuttur. Ancak bilinen 
fonksiyonları içeren bir medrese mevcut değildir. Bunlar birkaç odalı olup, sağlık şartlarından 
yoksundur. Kastamonu merkezinde Darü’l-Hilafet’ül-Aliyye adıyla yeni açılan bir medrese 
mevcuttur. Ancak bununda fiziki koşulları öğretime uygun değildir.42 

Zonguldak’ta da diğer yerlerdeki gibi eğitim oldukça geridir. Ereğli, Zonguldak, 
Bartın ve Devrek merkezinde üç devreli erkek ortaokulu ile iki ve üç devreli kız okulları 
mevcuttur. Genel olarak bakılacak olursa Zonguldak, Ereğli, Bartın ve Devrek’te birer 
erkek numune mektebi, beldelerde 32 erkek ve 8 kız olmak üzere toplam 43 ilkokul 
mevcuttur. Ereğli’de iki, Bartın’da üç adet medrese bulunmaktadır. Köylerin ancak onda 
birinde muntazam bir şekilde köy okulu bulunmaktadır. Diğer köylerin büyük olanlarında 
birer imam tarafından küçük mescit veya misafir odasında köy çocukları öğrenim görmeye 
çalışmaktadırlar. Bartın’da daha önce bir ziraat ve sanayi mektebi inşasına başlanmışsa da 
inşaat tamamlanamamış ve akim kalmıştır.43 

SAĞLIK 

Hastaneler 

Sinop’ta üç hastane mevcuttur. Özellikle frengi ile mücadele için kurulmuş olan bu 
hastanelerden birisi Sinop merkezinde, diğerleri Ayancık ve Boyabat ilçelerinde idi. Mulga 
Kastamonu-Bolu Frengi Mücadele Teşkilâtı Nizamnamesi’ne göre Sinop hastanesi birinci 
sınıf, Ayancık ve Boyabat hastaneleri ikinci sınıftı. Sinop Hastanesi 1887 yılında 
Abduhharman Paşa’nın Kastamonu valiliği sırasında şehrin kuzey batısında denize nazır 
yüksek bir mevkide ahşap olarak inşa edilmiştir. Uzun bir süre atıl durumda kalmış olan 
hastane 1899 yılına kadar sönük bir şekilde idare edilmiştir. Bu tarihten itibaren frengi ile 
mücadeleye özel bir önem verilmesinden dolayı Sinop Hastanesi de yenilenmiş ve şartları 
iyileştirilmiştir. Hastane beşi erkek, ikisi kadınlara mahsus olmak üzere yedi koğuşa, 
Anadolu’da örneğine az rastlanır mükemmel bir ameliyathaneye, bir bakteriyoloji 
laboratuarına, muayene ve diğer imkânlara sahipti. 1921 yılı Temmuz ayının başlarından 
itibaren elli yataklık bir hastane haline getirilmiştir. 1910 yılında Sinop Hastanesi’nden 
ayrılan tıbbi malzemelerle Boyabat’a yirmi yataklı bir adet frengi ile mücadele hastanesi 
oluşturulmuştur. Ancak 1911’de hastane ilga edilmiş, 1913’te tekrar işlerlik kazandırılmıştır. 
1921 yılında tekrar hastane ilga edilmiş ve dispansere dönüştürüldü. Sait Bey’in girişimleriyle 
1913’te Ayancık’ta yine Frengi ile mücadele için kırk yataklı bir hastane tesis edildi. Burası 
1914 yılından 1921 yılına kadar Kastamonu-Bolu frengi ile mücadele teşkilâtının ikinci sınıf 
hastanesi olarak faaliyette bulundu ve 1921 yılının Temmuz ayından itibaren dispansere 
dönüştürüldü. Bunların dışında Boyabat ve Gerze ilçelerinde de birer adet dispanser daha 
mevcuttu. Gerze’deki dispanser 1921 yılında tesis edildi.44  

Kastamonu’da 1911’de merkez ilçede, İnebolu, Safranbolu ve Cide birer adet 
olmak üzere dört hastane mevcuttu. Bunlardan Kastamonu seksen, İnebolu ve Safranbolu 
elli, Cide kırk yataklıdır. Daha sonraki yıllarda Kastamonu merkezdeki hastane elli yataklı 
                                                           
41 Mehmed Said, a.g.e., s. 46, 47. 
42 Kemal, a.g.e., s. 24. 
43 Abdullah Cemal, a.g.e., s. 19, 25. 
44 Mehmed Said, a.g.e., s. 43, 44. 
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bir hastane haline getirildi. İnebolu yatak sayısını korurken Safranbolu ve Cide de bulunan 
hastaneler otuz yataklı birer dispanser haline getirildi. Merkezdeki hastaneye ait geniş 
bahçe içersinde değişik işlerin görülmesine uygun yerler mevcuttur. Hastane binasının her 
iki cephesinde Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaptırılan gayet muntazam ve zarif bir 
muayenehane ile bir tecrithane mevcuttur. Ayrıca iyi durumda bir mutfak ve bir adet de 
hamam bulunmaktadır. 1910 yılında hastane bünyesinde bakteriyoloji laboratuarı yapılmış 
ve oldukça yararlı bir tesis olmuş ve hastanedeki görevlerinin yanında halk sağlığını 
ilgilendiren konularda da çalışmalar yaptı. İldeki suların tahlilleri burada yapıldı ve veriler 
periyodik bir şekilde kayıt altına alındı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında ortaya çıkan 
salgın hastalıklarla mücadele etmek amacıyla Kastamonu’da sekiz adet seyyar istasyon 
kuruldu. Ayrıca İnebolu ve Safranbolu dispanserlerinde de birer seyyar etüt bulunmaktadır. 
Merkezde büyük ve sabit istasyonlar içinde bir adet tebhirhane45 mevcuttu. Merkezdeki bu 
tebhirhanenin 1921 yılı ekim-aralık ayları arasında dezenfekte ettiği eşyanın parça itibarıyla 
adedi 232.843’tür.46 

1920 yılı sonlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti kararıyla Kemaleddin 
Bey tarafından tertip edilen proje ile şehrin batısındaki Soğuksu tepesinde elli beş yataklı 
bir amele hastanesi inşasına başlanılmış ve inşaat 1922 yılı başlarında tamamlanmak 
üzeredir. Bu hastanenin inşaatının tamamlanmasına kadar Trabzon Oteli kiralanarak geçici 
bir hastane açıldı. Bundan başka merkezde Ereğli Şirket-i Osmaniyesi’ne ait on beş 
yataklı ve bir Fransız tarafından idare edilen bir hastane daha mevcuttur. Bartın’da daha 
önce Kastamonu Frengi Mücadele Teşkilatı devrinde ahşap olarak şehrin güneybatısında 
inşa edilen elli yataklı birinci sınıf bir hastane mevcuttur. Ancak burası şu anda halk 
dispanserine dönüştürülmüştür. Ereğli’de 1896 yılında şehrin en güzel mevkiinde inşa 
edilmiş ikinci sınıf, altmış yataklı bir hastane mevcut olup bu da dispansere 
dönüştürülmüştür.47  

                                                           
45 Tebhirhane: dezenfeksiyon istasyonu 
46 Kemal, a.g.e., s. 21. 
47 Abdullah Cemal, a.g.e., s. 23. 
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Eczaneler 

Sinop’ta biri resmi, birisi yarı resmi, dördü özel olmak üzere altı adet eczane 
mevcuttur. Resmi eczane merkezdeki devlet hastanesine hizmet etmekte ve sadece hastanede 
tedavi altındaki hastalara yönelik çalışan bir eczaneydi. Ancak gerek duyulduğu taktirde hali 
vakti yerinde olmayan halkın ilaç ihtiyaçlarına da cevap vermekteydi. Bölgenin diğer bir 
eczanesi de yarı resmi faaliyet gösteren Boyabat Belediyesi’ne ait olan eczanedir. Özel 
eczaneler ise, Gerze’de Binbaşılıktan emekli Fevzi Efendi’nin sahibi olduğu ve Musalla 
Mahallesi’nde faaliyet gösteren Şifa Eczanesi, yine Gerze’de Mülkiye eczacılarından Hac 
Akif Efendi’nin sahibi olduğu ve yine Musalla mahallesinde faaliyet gösteren Memleket 
Eczanesi idi. Ayancık kasabasında belediye adına bir eczane açılmış ise de henüz tam 
anlamıyla faaliyete geçirilememiştir. Ayancık’ta Miralaylıktan emekli Osman Bey tarafından 
bir eczane kurulmuş ve ilaçlar bu eczane aracılığıyla büyük oranda temin edilmeye 
çalışılmıştır.48 

Üçü Kastamonu’da ikisi İnebolu da ve birer adet de Safranbolu, Taşköprü, Araç, 
Tosya ve Cide de olmak üzere vilayet dâhilinde on adet özel eczane mevcuttur. Bunlardan 
Araç, Cide ve Tosya’dakiler oldukça yetersizdir.49 

Zonguldak’ta belediyeye aid bir, diğerleri özel olmak üzere üç, Bartın’da özel dört, 
Ereğli’de de Belediye’ye ait sekiz eczane mevcuttur. Devrek’te eczane 
bulunmamaktadır.50 

Karantinahane ve Tahaffuzhane 

Sinop merkez ilçede bir karantinahane ve ilçenin yirmi dakika kuzeyinde bir 
tahaffuzhane51 vardır. Karantinahâne binası 1915 yılında Rusların bombardımanı ile tahrip 
edilmiştir. Bugün liman dahilinde vakıflara ait bir kahvehanede faaliyet göstermektedir. 
Tahaffuzhane 1921 yılı ortalarına kadar çok kötü bir haldeydi. Otuzdan fazla baraka, hastane 
ve tecrithâneler, iskeleler bakımsızlık yüzünden harabe olmaya yüz tutmuştur. 1921 yılı 
ortalarından itibaren Sıhhîye ve Muâvenet-i İçtimaîye Vekâleti’nden gönderilen ödeneklerle 
eksiklikler giderilmeye çalışılmış ve gerekli tamirat yapılmıştır.52 

 

 

                                                           
48 Mehmed Said, a.g.e., s. 46. 
49 Kemal, a.g.e., s. 23. 
50 Abdullah Cemal, a.g.e., s. 23, 24. 
51 Tahaffuzhanenin çalışma şekli şu şekildedir: Yurt dışından gelen gemiler karadan 1 mil açıkta demirlerler 
karadan bir filikayla bir doktor, tahaffuzhane müdürü ve kayıt memuru gemiye giderek hasta olanları kayıt altına 
alır. Bulaşıcı hastalığı olanlar ayrı teknelerle taşınarak, diğer yolculardan ayrı yerde banyo yaptırılır ve tecrithane 
adı verilen hastata odalarına alınır. Sağlıklı olanlar ise yine filikalarla iskeleye çıkartılır. Yolcuların eşyaları 
iskeleye kurulan raylı sistemle tahaffuzhanenin sterilizasyon kazanlarına götürülür. Yolcular ise havlu, peştamal 
ve takunya verildikten sonra duşluk bölümüne geçerler. Çıkardıkları kıyafetler filelere konulup sterilizasyon 
ünitesinde buharla dezenfekte edilir. Duştan çıkanlara kendileri için özel yapılmış sedirlerde ağırlanır. Yemek ve 
içecek ikramı yapılır, ardından da doktor muayenesi yapılır. Eğer gemide hasta yoksa doktor kontrolünden sonra 
yolcuların çıkışlarına izin verilir. Gemide bir tek hastanın bile olması durumunda yolcular misafirhanelerde o 
hasta iyileşinceye ya da ölünceye kadar misafir edilir. Bu süre içinde diğer yolcuların sağlığının gözlenmesini 
sağlanır. Konu ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. Mesut AYAR, “1900 İzmir ve 1901 İstanbul Salgınları 
Bağlamında Vebanın XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda Devam Eden Etkisi” History Studies 
Volume 2/2 2010, ss. 173, 188. 
52 Mehmed Said, a.g.e., s. 46. 
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Hastalıklar 

Sinop’ta halk arasında sıklıkla rastlanan hastalıkları, arasında mutat görülebilecek 
rahatsızlıkların yanında, mevsime bağlı rahatsızlıkları sıralamak mümkündür. Bunlardan daha 
önemlisi ve daha ciddi mücadele edilmesi gereken hastalıklar arasında frengi, malarya, verem, 
çiçek ve difteri bulunmaktadır.53  

Kastamonu’da da halk arasında mutat olarak görülen hastalıklar mevcuttur. Yine 
mevsime dayalı rahatsızlıklar da sıklıkla karşılaşılan rahatsızlıklardır. Sinop’ta olduğu gibi 
Kastamonu’da da ciddi olarak mücadele edilmesi gereken hastalıklar mevcuttur. Bunlar 
arasında, frengi, malarya, verem hastalığı sıkça görülenlerdir.54  

Zonguldak’ta yine mutat hastalıklar ve mevsim rahatsızlıkları dışında en ciddi 
hastalıklar, frengi, sıtma, verem’dir. Ayrıca Zonguldak’ta deniz yolu ile gelenlerin şehirde 
neden oldukları salgın hastalıklara da rastlanmaktadır.55  

EKONOMİ 

Madenler ve Madencilik 

Sinop’un Boyabat ilçesine birkaç saat mesafede Ekinveren Köyü yakınlarında zengin 
petrol bulunmuş, işletme imtiyazı Sinoplu Altınoğlu kardeşler tarafından alınmış ise de bu 
güne kadar işletilmemiş ve işletmek için de hiçbir teşebbüste bulunulmamıştır. Savaştan önce 
bir İngiliz şirketi tarafından görevlendirilen bilimsel bir komisyon madenin çok zengin 
olduğunu ve sahile yakınlığı nedeniyle avantaja sahip olunduğu ve bu özelliği ile Bakü petrol 
kuyularına rakip olabileceği yönünde görüş bildirmiştir. Boyabat’ın Durağan Beldesi’nin 
Çerçiler Köyü’ne on dakikalık bir mesafede ve yine aynı beldenin Yukarı Çerkesler Köyü 
civarında Ağırlık denilen mevkide arsenik madeni bulunmuş ise de işletilmesi için hiçbir 
girişimde bulunulmamıştır.56 

Kastamonu maden itibariyle beklide ülkenin en zengin bölgesidir. Özellikle sahil 
kısımlarda hemen her adımında önemli madenler, özellikle de kömür madenleri oldukça 
fazladır. Cide’nin batı bölgelerindeki kömür madenleri yabancı uzmanların ifadelerine 
göre Zonguldak havzasından çok daha zengindir. İnebolu ilçesinde Küre-i Nuhas (?) 
Beldesi merkezi yakınlarında altınla karışık bakır madeni, Urniye’de zengin manganez ve 
Çatalzeytin Beldesi’nin Şeyh Şaban Köyü civarlarında civa ve kurşun madeni mevcuttur. 
Araç’ta Boyalı beldesine bağlı Mezek Köyü’nde petrol madeni ve Araç ilçesine beş 
kilometre mesafede gayet zarif ve renkli mermer madeni bulunduğu, gibi Daday’ın 
Azadavay Beldesi dâhilinde petrol madeni olduğu söylenmektedir. Daday da demir 
madeni de vardır.57 

Zonguldak’ta zengin kömür madeni ile Ereğli civarında manganez madeni ve 
Bartın civarında Gölpazarı beldesinde, bor asiti ve Devrek dahilinde simli kurşun ve bakır 
madenleri vardır.58 

Orman ve Ormancılık 

Sinop orman ve ormancılık açıdan oldukça zengindir. Senelik ihraç edilen önemli 
miktarda kereste önemli bir gelir kaynağıdır. Ormanlarda kayın ağacı, köknar, çam, meşe, 

                                                           
53 Mehmed Said, a.g.e., s. 57, 61. 
54 Kemal, a.g.e., s. 43-47. 
55 Abdullah Cemal, a.g.e., s. 43-46. 
56 Mehmed Said, a.g.e., s. 14. 
57 Kemal, a.g.e., s. 7. 
58 Abdullah Cemal, a.g.e., s. 8. 
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kestane, dışdudak, karaağaç, akça çam yoğun bir şekilde bulunmakta ve işlenmektedir. 
Kereste ihracatı başlıca İstanbul, Samsun ve Trabzon şehirlerine yapılmaktadır. Birinci Dünya 
Savaşı’ndan önce İskenderiye, İzmir ve Marsilya’ya kereste ihraç edilmekteydi. 1911 yılında 
Fransız demiryolu şirketi Sarıkum iskelesinden beş yüz binden fazla travers satın almıştır. 
Köylüler bir takım müteahhitlere ihale edilmiş olan ormanlardan keresteyi tedarik etmektedir. 
Kereste nakliyatı yoğun olarak Kızılırmak’tan yapılmaktadır. Ayancık Çayı’ndan da kereste 
nakliyatı hususunda istifade edilirse de bu sonbaharda mümkün olmaktadır. Köylüler beş on 
ağacı birbirinbe bağlayarak bir sal yapar, üzerinde kendisi ayakta durur, eline uzun bir ağaç 
alır, salı su üzerinde yüzdürmeye gayret eder.  Oldukça zor ve yorucu bir nakliye işlemidir bu. 
Sinopta bugün iki kereste fabrikasıyla otuz beş kadar adi su hızarı vardır. Kereste ihracatına 
müsait olan iskeleler sırasıyla: Çalevend, Çayağzı, Kör Saffet, Eydemli, Gerze, Dize Yeri, 
Çakıroğlu, Taşbağı, Akliman, Kebelid, Kozak, Ayancık ve Ortalık mevkileridir. Birinci 
Dünya Savaşı’ndan önce keresteden başka bilhassa Rusya ve İstanbul’a büyük miktarda odun 
ihracatı da yapılırdı. Son senelerde odun ihracatı yeniden yapılmaya başlanmıştır.59 

Kastamonu orman bakımından oldukça zengindir. Cide arazisi asırlardan beri 
içerisinden bir dal bile koparılmamış muazzam asırlık ağaçlar ile adeta örtülüdür. Aynı 
şekilde ormanlar Araç’ta Safranbolu’da, Daday’da yoğun olarak ormanlık alanlara 
rastlamak mümkündür. Kastamonu ormanları bütün memleketi senelerce beslemeye 
yetecek durumdadır ancak yeterince yararlanılamamaktadır. Ormanlar genellikle çam, 
köknar, gürgen ve kestane ağaçlarından müteşekkildir. Vilayetin yıllık orman hâsılatı 60-
70 bin lira arasındadır. Vilayetin ihraç edilen kereste miktarı takriben 40 bin metredir.60  

Zonguldak arazi yapısı olarak dağlık alanlardan oluşması nedeniyle ormanlık alanlar 
bu dağların vadilerinde yer almaktadır. Özellikle Ereğli, Bartın ve Devrek taraflarında 
ormanlık alanların daha yoğun olduğu görülmektedir.61 

Tarım ve Tarımsal Faaliyetler 

Eski zamanlarda Sinop’un bağları meşhur iken, günümüzde değişik nedenlerle yok 
olan bağların sadece Çukurbağ, Gerze bağlarının adları kalmıştır. Önceleri Gerze bağları 
senelik olarak oldukça yüksek bir miktar şarap yapılmak üzere ihraç edilirmiş. Gerze’nin 
Bardenki saray sofralarına bile girmiştir. Rivayet edildiğine göre Sinop üzümlerini saraya 
beğendirebilmeyi başaran bir bağcı Gerze beldesine memur tayin edilmiştir. Bu bağlar bugün 
tamamıyla tarla haline getirilmiştir. Ayancık kazasının fazlaca olan kestanesiyle Boyabad’ın 
cevizi, Sinop’un seneden seneye ilgi gören elması ile zeytin, limon, portakal, mandalinası 
istisna edilecek olursa Sinop’ta elma, armut, erik, ayva, nar, şeftali gibi meyveler de 
yetiştirilmektedir. Çok fazla olmamakla birlikte Sinop merkez ve Ayancık fındık ve ceviz 
yetiştirilmektedir. Ayancık ilçesinden yıllık olarak ihraç edilen elma, armut oldukça önemli 
bir miktar teşkil etmektedir. Boyabat’tan İstanbul’a yılda birkaç çuval ceviz 
gönderilmekdedir. Bölgede yetiştirilen elma ve armutla yabani meyvelerdir ve modern 
meyvecilik anlayışı henüz oturmamıştır.62  

Tarımsal faaliyetler genellikle atalardan görüldüğü ve öğrenildiği gibi yapılmaktadır. 
Büyük çiftlik sahipleri bile pulluklarını kullanmayarak eski usul kara sabanla ziraat 
yapmaktadırlar. Tarım arazilerinin büyük bir kısmı ormanların tahrip edilmesiyle meydana 
getirilmiş arazilerdir. Bölgede üretimi yapılan mahsuller şunlardır: Buğday, arpa, mısır, 
pirinç, sebze, yulaf, bakla, fasulye, mercimek, nohut, patates, pancar, soğan, kendir, keten, 
pamuk, tütün. Pirinç sadece Boyabat’ta üretilmektedir. Boyabat’ı baştanbaşa iki kısma ayıran 
Gök Irmak vadisi pirinç ziraatı için oldukça elverişlidir. Boyabat’ın pirinci oldukça kalitelidir. 
İstanbul’da Tosya pirincinden sonra ikinci kaliteli pirinç olarak tespit edilmiştir. Hatta 

                                                           
59 Mehmed Said, a.g.e., s. 15. 
60 Kemal, a.g.e., s. 8. 
61 Abdullah Cemal, a.g.e., s. 10. 
62 Mehmed Said, a.g.e., s.15.  
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Boyabat’a iki saat mesafede bulunan Gazi Dere Köyü’nde üretilen pirincin Tosya pirincinden 
bile daha kaliteli olduğu söylenmektedir. Tütün ziraatı de Sinop’un oldukça önemli gelir 
kapılarından birisidir. Savaş döneminde batman tütünün reji piyasasında 1.500 kuruşa 
satıldığı görülmüştür. Bu nedenle tütün ziraatı geniş bir alana yayılmış ve çok miktarda üretim 
yapılmış olmasına rağmen alıcısı tarafından savaş dönemindeki ilgili görmemiştir. Tütün 
ziraatı Sinop merkez, Gerze, Ayancık ilçelerinde yapılmaktadır.63  

1921 yılında Sinop ve ilçelerinde üretimi yapılan bazı tarımsal ürünlerin miktarı 
aşağıdaki tablolardaki gibidir.64  

 Buğday 
Kilo 

Mısır 
Kilo 

Mercimek 
Kilo 

Kendir 
Kilo 

Pamuk 
Kilo 

Keten 
Kilo 

Pirinç 
Kilo 

Sinop 250000 50000 2500 0 0 5000 0 
Gerze 150000 50000 2500 2500 0 3000 0 
Ayancık 1500000 150000 3000 0 0 15000 0 
Boyabat 3476000 1069500 60000 65700 7000 28000 1585600 
Toplam 5276000 2669500 68000 68200 7000 51000 1585600 

 

 Fasulye 
Kilo 

Soğan 
Kilo 

Sarımsak 
Kilo 

Elma 
Kilo 

Ceviz 
Kilo 

Patates 
Kilo 

Tütün 
Kilo 

Sinop 10000 10000 8000 30000 3000 10000 180000 
Gerze 8000 15000 10000 2000 3000 5000 100000 
Ayancık 80000 20000 5000 300000 10000 5000 20000 
Boyabat 150000 500000 15000 120000 150000 450000 6000 
Toplam 284000 545000 38000 452500 165000 470000 306000 

Vilayetin ziraata elverişli yerleri oldukça sınırlıdır. Safranbolu’nun Eflani ve Aktaş 
ile Kastamonu’nun Devukani beldeleri, Tosya ve Daday’ın bazı kısımları ova dinecek 
derecede geniş düzlükleri sahiptir. Arazinin büyük kısmı dağlık ve taşlıktır. Halk bu 
dağlık ve taşlık arazide dahi hayat mücadelesine devam etmekte, ormanların kayaların 
arasında açabildiği dar alanlara üç beş avuç tohum serpmekle mahsul almaya 
çalışmaktadır. Genellikle halk ziraatı en eski usullerle yapmaktadır. Doğanın olumsuz 
şartlarıyla ilkel ziraat tekniklerinin bir araya gelmesiyle yapılan tarımsal faaliyetler 
oldukça kısıtlı ürün ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Buğdaylar oldukça cılızdır. 
Safranbolu ve Tosya ilçeleri bağcılıkla uğraşmaktadır. Safranbolu’nun Çavuş ve Yapıncak 
üzümleri oldukça meşhurdur. Sebze, Safranbolu’da başlıca birkaç köyde yetiştirilir ve 
vilayetin merkezinin Araç’ın,  Daday’ın Çerkeş’in hatta Zonguldak’ın sebze ihtiyacını 
genellikle Safranbolu tedarik eder. Fasulye, nohut, mercimek hemen hemen her kazada 
yetişir. Kastamonu’nun pirinç üretiminde çok büyük önemi vardır. Pirinç üreticiliği ile 
geçimini sağlayan birinci derecedeki bölge Tosya’nın Devrez Çayı etrafındaki on oniki 
köyü, Taşköprü’nün Gök Irmak sahilinde üç beş köyü ve Safranbolu’nun Araç ve Soğanlı 
suları kenarlarıdır.65 

 

                                                           
63 Mehmed Said, a.g.e., s.16-19. 
64 Mehmed Said, a.g.e., s. 69. 
65 Kemal, a.g.e., s. 9. 
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Zonguldak dâhilinde Ereğli ilçesi merkeziyle civarında hemen her çeşit sebze ve 
meyve yetişmektedir. Hatta portakal, limon ve zeytin bile bulunmaktadır. Zonguldak 
merkeziyle mülhakatında halkın çoğunluğu madencilik ve demircilikle meşgul olması 
sebebiyle sebze ve meyve çok azdır ve ihtiyaç dışarıdan giderilmektedir. Devrek 
merkeziyle civarı Bartın mülhakatı sebze bahçeleri ve meyve ağaçları bakımından oldukça 
zengindir. Dağ köylerinde en çok kiraz, ceviz, elma, armut bulunduğu gibi, bazı vadilerde 
her çeşit yemiş bulunmaktadır. Bunlardan başka Alaplı ve Ereğli’nin kuru fasulyesi 
herkesçe bilinmektedir. Filyos vadisinde yetişen darı, mısır, fasulye ve keza Bartın’ın 
kurutulmuş sebzeleri en önemli ihraç kalemleridir. Zonguldak tam bir çiftçi memleketi 
olmadığı için yeni yöntem ve araç gereçler tarımsal faaliyetlerde pek kullanılmaz. 
Buğday, arpa ve çavdar vasati beş misli ve pek nadir olarak, o da yalnız Ereğli ve Bartın 
civarında ve bir de Devrek suyu ve Yük Vadisi’nde on iki misli bir nispette hasat 
edilebiliyor.66 

Hayvancılık 

Yerel halkın büyük bir kısmı evlerinde kendi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 
büyükbaş, ve küçükbaş hayvan yetiştirmektedir. Ancak hayvancılığı daha yoğun olarak 
yapanlar, Sinop’un değişik yerlerinde iskân edilen Kafkas muhacirlerinden Çerkez ve 
Abazalardır. Ancak büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar çelimsizdir. Gerze’nin hacı kadın cinsi 
tavuk ve horozları eskiden oldukça kıymetli iken bugün bunların soyları tükenmek üzeredir. 
Evcil hayvanlara meraklı olan Sultan Aziz’in özellikle Gerze’den getirttiği hacı kadın cinsi 
tavuk ve horozları nişanlarla taltif eylediği meşhurdur. Ne yazık ki bugün saf hacı kadın cinsi 
yoktur. Mevcut olanlar melezdir. Bölgede yumurtacılık günden güne ilerlemektedir. Sadece 
Gerze’de her birinde 1.440 yumurta bulunan sandıklardan haftada 100 ile 200 adet ihraç 
edilmektedir. Bu kadarda merkez ve Ayancık ilçeleri yumurta ihracatı yapmaktadır.67 

Kastamonu’da öküz, inek, at, manda, merkep, katır, koyun, keçi gibi hayvanlar 
bakılmaktadır. Tavuk, hindi, kaz ve ördek gibi kanatlı hayvanlar da beslenmektedir. Bu 
hayvanlar halkın günlük işleri ve ihtiyaçları için bakılmaktadır. Gelir getirici bir 
hayvancılıktan söz edilemez.68 

Zonguldak meralık alanların oldukça az olmasından kaynaklı olarak hayvancılık 
konusunda şanssız bir bölgedir. Bu nedenle daha çok sınırlı olan vadilerde hayvancılık 
faaliyetleri yapılmaktadır. Bartın ve Devrek’in bölgelerinde 25.000 kadar koyun ve keçi 
ile 10.000 kadar sığır (inek, öküz, manda) yetiştiriciliğiyle Filyos Vadisi’ndeki kısrak 
yetiştiriciliği oldukça önemlidir. Bartın’da ve Ereğli civarındaki tavuk yetiştirildiğinden 
kaynaklı olarak dışarıya az da olsa yumurta ihracatı yapılmaktadır.69  

Sanayi 

Sinop’ta beş kereste fabrikası, dört un fabrikası, onbeş adi kereste hızarı, kırk sekiz adi 
un değirmeni vardır. Kereste fabrikaları Sinop’ta, Çakıroğlu iskelesinde, Gerze ve 
Boyabat’tadır. Un fabrikaları Sinop’ta ve Boyabat’tadır.1921 yılında devlet desteği ile bir 
matbaa açılmıştır. 1922 yılında elektrikli aydınlatma tesisi yapılma kararı alınmıştır.70  

                                                           
66 Abdullah Cemal, a.g.e., s. 12, 17, 18. 
67 Mehmed Said, a.g.e., s.18, 19. 
68 Kemal, a.g.e., s. 9.10. 
69 Abdullah Cemal, a.g.e., s. 12, 13. 
70 Mehmed Said, a.g.e., s. 50. 
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Kastamonu Safranbolu ve Cide dahilinde su ile çalışan iki kereste fabrikası ile 
Kastamonu merkezde bir un fabrikasından başka, fabrika denilecek bir müessese yoktur.71 

Zonguldak’ta Ereğli Şirket-i Osmaniye’sine ait buhar gücü ile çalışan şimendifer 
tamirine mahsus bir fabrika ile aynı şirkete ait kömürü yıkamaya ve cinslerini ayırmaya 
yarayan bir kok fabrikası vardır. Ayrıca bazı ocaklarda hava ve su makineleri mevcuttur. 
Bartın merkezinde Hamidiye mahallesinde yerli bir şirkete ait buharla çalışan bir un 
değirmeni ve Derbent ağzında eşraftan Çağazade Halil Efendi’ye ve Askalan’da yine yerli 
bir şirkete ait iki kereste fabrikası ile Filyos’da eşraftan Molla Hüseyinzade Saib 
Efendi’ye ait bir kereste fabrikası vardır. Bunların dışında Devrek, Bartın ve Ereğli 
ormanlarında su ile çalışan ve ilkbahar mevsimlerinde işleyen hızar tezgâhları 
mevcuttur.72  

SOSYAL YAŞAM VE GELENEK GÖRENEK 

Kılık Kıyafet 

Sinop nüfusunun büyük oranı Türk olmasına rağmen tek tip bir milli kıyafetten söz 
edilemez. Kılık kıyafet halkın kasabalı/köylü ve zengin/fakir olmalarına göre 
şekillenmektedir. Zengin kasabalıların erkekleri genellikle setre, pantolon giyerler. Hocaların 
dışında sarık saranlara pek rastlanmamaktadır. Gerze’de az, Boyabat’ta daha çok olmak üzere 
uzunca bir palto, şalvar, yumuşak bir kuşak, fes üzerinde ağabani sarık veya yazma giyerler. 
Gençler tamamıyla dar fesli setre, pantolon giyerler. Uçlarında gümüş tokalar sallanan bel 
kayışının yan tarafında bir tabanca takılıdır. Kadınlarından ihtiyarca olanlar beş on sene evvel 
uzunca bir entari, kumaştan büyük bir dış don ve Trabzon çarşafı denilen yerli dokuması, 
beyazlı siyahlı piti kare bir şal örtünürlerdi. Bugün dış donlarını terk ederek giyimleri daha 
sade bir şekle girmişlerdir. İhtiyarlara nispetle genç kadınlar tamamıyla İstanbul biçimi çarşaf 
ve elbise giymekledirler. Kadınlarda beşi bir yerde altına itibar oldukça fazladır. Kişinin 
servet derecesine göre bir adetten yirmi beş ve hatta elli adete kadar ulaşan beşi bir yerde 
dizisini taşıyan kadınlar eksik değildir. Fakir kasabalılar, zenginlerden çok da farkları yoktur. 
Yalnız mümkün mertebe yerli dokuması şeylerle idare ederler. Örneğin potin iskarpin yerine 
yerli sahtiyandan yapılmış kundura veya çapula73, fes yerine kuzu derisinden kalpak giyerler. 
Gençler şalvar yerine dar bacaklı zıbka74 giyerler. Kadınlar düz entari, bunun üzerine büyük 
bir dış donu, düz çarşaf, ya yerli dokuması şal, duruma göre kundura veya çapula giyerler. 
Zengin köylü erkeklerin giyim tarzı tamamıyla Çerkez ve Abazaların giyim tarzına benzer. 
Başta başlık, kısa bir ceket ve aynı kumaştan zıbka denilen dar bir dizlik, yumuşak bir çizme 
ve çapula, belde tokalı bir kayış, tabanca veya kama, ihtiyarlar genellikle ağabani sarık 
sararlar. Zengin köylülerin genç kadınları şehir kadınlarının kıyafetine girmeye çalışırlar, 
lakin orta yaşlıları ve ihtiyarları millî kıyafetlerini muhafaza etmektedirler. Başlarına tepesi 
altın dizilmiş, kenarı oymalı ve katlanmış yemeni bağlanmış fes giyerler. Bunun üzerine 
üçgen şeklinde bükülmüş diğer bir yemeni örterek iki uçlarını çene altından bağlarlar. Üç 
etekli entari giyerler. Bellerine yine üçgen şeklinde bükülmüş bir ucu topuklarına kadar 
indirilmiş Acem şalı ve buna benzer bir şey sararlar. Sokaklarda çarşaf veya ferace örterler. 

                                                           
71 Kemal, a.g.e., s. 25. 
72 Abdullah Cemal, a.g.e., s. 24. 
73 Karadeniz halkı tarafınsan yaz kış giyilen tek tip ayakkabıdır. Çapula burnu ön kısmı tasmavari kapalı, arkası 
hafifçe yukarıya doğru kalkık bir dil çekekli, var ile yok arası ökçeli ve altı demir çivi kabaralı bir ayakkabıdır.  
74 Zıbka (Sıkma): Bacakları sıkı bir şekilde saran, üst kısmı bol, arkası koç kuyruğu gibi sarkık ve yayvan bir 
nevi pantolondur. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 
 

16 

Genellikle kırmızı kumaştan sıkı bir yelek giyerler. Yerli dokuması, uçkurlu geniş bir don 
üzerine bir önlük kullanırlar. Fakir köylü erkekleri başlık, ceket yerine kısa bir setre zıbka, 
dolak ve çarık giyerler. Kadınları da üç etekli entari, beyaz don ve gömlek giyerler. 
Bacaklarına erkekler gibi dolak sararlar başlarına beyaz örtü örterler.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastamonu vilayeti dâhilinde özellikle kasabalarda kıyafetler tam manasıyla melez 
ve karmadır. Batı ile doğu tek elbisede birleştirilmiştir. Ekseriyetle kasabalılar palto veya 
ceket ve altına şalvar giyer. Bellerine şal kuşak bağlarlar. Feslerinin üstüne ağabani sarık 
sararlar, ayaklarına mest giyerler veya sadece kundura ile yetinirler. Köylüler genellikle 
yerli yünden dokunmuş cepken gibi bir ceket ve dar bir şalvar, ayaklarına da çarık 
giyerler. Bellerine kuşak ve üzerine de silahlık denilen bir kayış bağlarlar. Kadınların 
kıyafetleri her kasabada ayrı, ancak köylerde aynıdır. Kastamonu kadınları beli uçkurlu 
eski usul çarşaf örtünür. Taşköprü, İnebolu, Tosya, Araç da böyledir. Safranbolu kadınları 
başlarına ufak ve eğri bir fes koyarlar. Üzerlerine koyu mavi yorgan çarşafı büyüklüğünde 
kare şeklinde bir örtü ile örtünürler. Tesettür arzu ittikleri vakit tek gözlerin bile elleriyle 
ve bu örtü ile kapatırlar. Süslenme işi ellerine ve ayaklarına kına yakmak, yüzlerine allık, 
kaşlarına rastık çekme, misk yağı hacı yağı sürünmekle sınırlıdır. Erkekler kadınlardan 
fazla sürme çekerler. Köylü kadınları umumiyetle başlarında ya büyük bir yemeni veyahut 
beyaz bir örtü ile gezerler.76 

Zonguldak da ortak bir kılık kıyafet şekli bulunmamaktadır. Şehirlerde genellikle 
setre pantolon, setre altta dar şalvar, kuşak, fes ve bazen ağabani giyerler. Erkek köylüler 
hemen hemen umumiyetle beyaz veya boyalı Avrupa pamuk ipliklerinden kendilerinin 
dokuyup imal ettikleri aşağıları dar, yukarıları kıvrımlı genişçe şalvar üstüne yazın renkli 
alacadan mintan, kışın palto ve ceket ve hırka giyerler. Kadınlar için Ereğli, Bartın ve 

                                                           
75 Mehmed Said, a.g.e., s. 28, 29. 
76 Kemal, a.g.e., s. 15. 
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Devrek ile Zonguldak merkez ve köylülerinde farklılıklar vardır. Şöyle ki; Ereğli’de entari 
üzerine gayet geniş ve adeta dört köşe ve alt iki köşesinde ayağı geçecek kadar iki deliği 
olan tek parça bezden bir şalvar giyer ve üstüne cepken veya ceket giyip başlarına yaşlılar 
hasırsı küçük fes üstüne ve gençler boyalı, oyalı yemeniler üzerine de biraz renkli örtüler 
örterler. Hali vakti yerinde olanlar şalvarları renkli atlastan, üstünde cepkenleri keza etrafı 
sırma ile işlenmiş atlas ve kadifeden cepkenler giyip üzerine ipekli çarşaflar giyerler. 
Bartın ve Devrek’te dâhilen buna benzer ise de haricen renkli ve ekonomik duruma göre 
iplik veya ipek peştamal sarılıp, başlarına da bir peştamal örterler. Normal köylü kadınlar 
ise kırmızı bezden yapılmış bir şalvar ve üzerine mintan ve başlarına fes giyip, üzerine 
beyaz bez ve buğ? tabir ettikleri siyah veya kırmızı dallı yemeniler sararlar ve bazen de 
beyaz bezler örterler. Erkek ve kadın köylülerin bellerine şal veya yün kuşak sarmaları 
yaygındır. Zengin kadınlarda süslenmeye rağbet fazladır.77 

Gündelik Hayat  

Sinop’ta daha önce oldukça yoğun bir şekilde faaliyet gösteren mesleklerden 
kuyumculuk, sedef işlemeciliği gibi meslekler bugün mevcut değildir. Sinop merkez, Gerze 
Boyabat’ta dericilikle ilgili meslekler faaliyette bulunuyorlarsa da bu oldukça sınırlı bir 
durumdadır. Sanatkârların kendilerini yenileyememeleri ve geliştirememeleri Avrupa’dan 
gelen ithal mallarla rekabet edememelerine yol açmaktadır. Son on onbeş seneden buyana 
gelişme gösteren balıkçılık Sinop halkı açısından oldukça gelir getirici bir meslek haline 
gelmiştir. Salamura haline getirilen hamsi, uskumru, palamut, torik, barbunya, İstanbul, 
Köstence ve Varna’ya ihraç edilmektedir. Yine balık yağı işi de halkın ciddi gelir getirici 
mesleklerinden birisidir. Sinop’ta terzilik ve kunduracılık meslekleri de oldukça yaygın 
mesleklerdendir. Gerze ve Boyabat’ta yemenicilik sanatı mevcut olup oldukça çok sayıda 
sanatkâr mevcuttur. Köylerdeki halk rençperlik, kerestecilik ve seneden seneye revaç bulmaya 
başlayan tütüncülüğe yönelmişlerdir. Öteden beri Türkler manifaturacılık, kuyumculuk, 
terzilik, kunduracılık gibi mesleklere heves ederlerken yavaş yavaş bu yönelimin arttığı 
görülmektedir. Kadınlar daha çok ailedeki ev işleri ile oya ve dantelâ işleri ile uğraşmaktadır. 
Ayrıca yünden fanila, ceket, çorap evdekileri gibi kaba olmakla beraber bir takım mensucat da 
dokurlar. Oyacılık her kadının yemek pişirmek gibi müstağni olamayacağı bir sanattır. Her 
modelin Türkçe bir adı vardır. Bunlardan bazıları oldukça mahiranedir. Dantelâcılıkta 
böyledir. Son zamanlarda Avrupa’da moda olan bazı örneklere bile köylülerin ürettikleri 
ürünlerde tesadüf etmek mümkündür. Ancak kadınların yaptıkları bu el işleri yeterince destek 
görmediği ve geliştirilemediği için Avrupa’nın ürettiği süslü ancak değersiz işleri yavaş yavaş 
köylere kadar girmeye başlamıştır.78 

Kastamonu’da halkın gündelik kazançları oldukça kısıtlıdır. Sahil halkı kendine 
yetecek kadar mısır unu bulduğunda seneyi bolluk içinde geçirdiği kanaatine varır. 
Genelde günlük ihtiyaçlarını kendi besledikleri inek ve tavuklardan elde ettikleri ürünlerle 
sağlarlar. Köylü daima karnının ekmekle doyurur. Şehirlerdeki tüccar ve eşraf da mesut 
bir hayat yaşayamazlar. Öğle yemeklerini hiçbir vakitte evlerinde çoluk çocuklarıyla 
yemezler. Biraz zeytin, peynir veya helva ile bir ekmek alır, dükkânlarda karınlarını 
doyururlar. Akşamları evlerine gittiklerinde en alt katta toplanırlar. Belki de yemek de 
orada pişmiştir. Genellikle sağlıklı ve enerji verici gıda alamazlar. Erkekler bir iki kap 

                                                           
77 Abdullah Cemal, a.g.e., s. 17.  
78 Mehmed Said, a.g.e., s. 29.  



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 

yemek yedikten sonra hemen kahveye çıkarlar ve evleri muntazam, büyük ve donatılmış 
olduğu halde üst katta bir odaya çıkıp oturmayı hatırlarına bile getirmezler.79 

Zonguldak’ta herkes, her aile gelişigüzel yaşar. Köylerde bazı eski ailelerde mazbut ve 
esasi itaat ve hürmete dayalı yapılara tek tük rast gelinse de bu neredeyse istisnadan öteye 
gitmez. Yalnız ailelerde Türk fıtratından kaynaklı sükûnet ve kanaat dairesinde her şey tabiatı 
ile cereyan eder gider. Aile hayatı derin bir lakayt ile ve ekseriyetle şehirlerde bir gereklilik 
olarak algılanmakta, köylerde ise birlikte olma mecburiyeti şeklinde algılanmaktadır. Çocuk 
yetiştirilmesiyle ilgili hiçbir kaygı yoktur. Hatta köylüler kız çocuklarını yok farz ederler. 
Erkek çocuklarına önem verilmekle beraber bakılması, yetiştirilmesi için hiçbir şey 
düşünülmez. Çocuk kendi kendine düşüp kalkarak, ne bulursa yiyerek hastalıklarla 
çırpınarak yetiştirilebilirse ne âlâ… Heba olup gidince kader denilir, otururlar. Şehirlerde 
zenginler ve orta halli aileler her şeyi yiyebiliyorlar. Fakat ekseriyet hamur işleri ile 
beslenmektedirler. Ereğli, Bartın ve Devrek’te, ekmek evlerde ve genellikle haftalık 
miktarda üretilir. Sebze ikinci derecede ve et üçüncü derecede bir gıda telakki edilir. 
Köylülerin zenginleri bulgur ve sebze, fakirleri dağlardan topladıkları mancar tabir 
ettikleri otların haşlamasını yerler. Yalnız Ereğli’nin Alaplı Beldesi’nde ve Bartın’ın 
Filyos ve Amasra Beldesi’ndeki halk gıdalarının yiyeceklerinin büyük kısmını deniz 
ürünlerinden temin ederler. Zonguldak’taki en önemli iş kolları arasında kayıkçılık, 
demircilik, dokumacılık, terzilik, kunduracılık, dokumacılık gibi iş kolları mevcuttur.80  

SONUÇ  

Milli Mücadele döneminin hemen öncesi ve sırasını kapsayan raporlara göre, Batı 
Karadeniz’de (Sinop, Kastamonu, Zonguldak) halkın sosyo-kültürel ve ekonomik 
durumunun iyi olmadığı açıkça görülmektedir. Eğitim olanaklarının nüfusa cevap 
veremediği, mevcut okulların fiziki ve öğretim açılarından yoksun olduğu görülmektedir. 
Halk ekonomik faaliyetleri bakımından ne tarımsal ve hayvansal faaliyetlerden ne de 
sanayi kuruluşlarının ürettiklerinden yeterince geçim sağlayabilmektedir. Bölgedeki 
sanayi kuruluşlarının büyük ölçekli olması şöyle dursun atelyevari bile olmadığı 
görülmektedir. Nadir olarak küçük işletmelerin bulunduğu bölge, bu işletmelerin üretim 
araçları bakımından bölgenin ekonomisine ve bölgedeki halka iş imkânları sağlamaktan 
oldukça uzaktır. Halk tarım ve hayvancılığı kendi gündelik hayatının idamesini sağlamak 
için yapmaktadır. Bununda başarılabildiği söylenemez. Sağlık açısından da bakıldığında 
bölge ekonomik olumsuzlukların getirdiği hayat kalitesinin yetersizliğinden kaynaklı 
olarak sağlıklı beslenememeden kaynaklı hastalıkların olduğu görülmektedir. Özellikle 
bulaşıcı hastalıklara yoğun olarak rastlanılması ve bu hastalıklarla mücadele edilmesinin 
yolu olan sağlık teşkilatlarının yetersizliği sağlıktaki büyük olumsuzluktur. Her ne kadar 
bölgede irili ufaklı hastane veya dispanser bulunsa da bunlar araç gereç ve ihtisaslaşma 
açısından yetersiz görünmektedir.  

 

 

 

 

                                                           
79 Kemal, a.g.e., s. 10, 11. 
80 Abdullah Cemal, a.g.e., s. 17, 18.  
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NEUERE ANSÄTZE IN DER VERGLEICHENDEN LINGUISTIK 

 

Doç. Dr. Recep Akay∗ 

Abstrakt 

Die Kontrastive Linguistik kann von drei verschiedenen Gesichtspunkten aus 
betrachtet werden, die auch dazu beitragen können, den genauen Bereich für internen 
Tendenzen in der Kontrastive Linguistik schärfer zu definieren. Diese Gesichtspunkte sind die 
Schul- oder unmittelbare Unterrichtspraxis, wo auf dem Gebiet der angewandten Linguistik 
die wohlbekannte Fehler Analyse ihren wesentlichen Beitrag leisten kann; der Gesichtspunkt 
der Programmierung von Curricula, Lehrwerken und Lernmaterialien; wie handelt es sich um 
den Oberflächenstrukturen bzw.  Strukturfeldern in Ausganssprache (L1) und Zielsprache 
(L2) der Gesichtspunkt ist die jener der sprachwissenschaftlichen Methodik und Zielsetzung.  
Obwohl dieser Gesichtspunkt mit über die Grenzen der angewandten Linguistik hinausreicht, 
kann diese Kontrastive Verfahrensweise, die letzten Endes stark von dem Suchen nach 
Universalien in der menschlichen Sprache als Kommunikationssystem inspiriert 

Schlüssel Wörter: Kontrastive Linguistik. Theorie, Fremdsprache, Strukture. 
Methode 

 

KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 

ÖZ 

Karşılaştırmalı Dilbilim farklı açılardan ele alınabilir. Bunlardan ilki, okulda yabancı 
dil öğrenme esnasında öğretilen kısımdır. Bu da bize uygulamada konuları anlatırken veya 
konuları oluştururken yapılan hataları görmemizi sağlar. Ayrıca, ders materyalleri, kitaplar ve 
belirli bir program söz konusu olduğu için, daha çok yüzeysel yapıda konu ele alınmaktadır. 
Yüzeysel yapı karşılaştırmalı dilbilimin sınırlarını aşsa dahi, söz konusu olan, dilin evrensel 
kurallarını keşfetmekten başka bir amacı yoktur. Karşılaştırmalı dilbilimin bir başka amacı da 
uygulanan metot yardımıyla dilsel hedefe ulaşmaktır.  

Dilbilim kuramcıları dilin doğası gereği evrensel özelliklerini ayrıntılı bir şekilde 
inceleyerek ve dil eğitimiyle ilgili yöntem ve kuramlar geliştirerek evrensel dilbilim 
kurallarını ortaya çıkarabilecek yeni sistemler üzerinde çalışmaktadır. Diğer yandan ise 
dilbilimde daha derin çalışmaların yapılmış olması, otomatik olarak daha iyi programların 
yürütüleceği anlamına gelmemelidir.  

Anahtar Sözcükler: Karşılaştırmalı Dilbilim, Kuram, Yabancı Dil, Yapı, Metot  

 

                                                 
∗ Sakarya Üniversitesi, akay@sakarya.edu.tr 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 
 

2 

THE NEW METHODS IN THE CONTRASTIVE LINGUISTIC 

Abstract 

Contrastive Linguistics can be examined from different points of view. The first one of 
these is the one taught while learning a foreign language in school. This allows us to see the 
errors made in explaining the subjects in practice or creating new subjects .In addition, 
because of the fact that course materials, books, and a particular program are concerned, 
topics are dealt with on a surface structure. Even if the surface structure exceeds the limits of 
contrastive linguistics, there is no purpose other than to explore the universal rules of the 
language. Another aim of the contrastive linguistics is to reach the linguistic goal with the aid 
of the method that is applied.  

Linguistics theorists have been working on developing new systems that can reveal the 
universal rules of linguistics by making a detailed study of the features of the universal nature 
of language, and producing language learning methods and theories. On the other hand the 
fact that more detailed studies have been carried out in linguistics studies does not mean that 
programs will then be executed automatically better. 

Keywords: Contrastive Linguistics, Theory, Foreign Language, Structure, 
Methodology 

 
Einleitung 
 
Die Kontrastive Linguistik kann von drei verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachtet 
werden, die auch dazu beitragen können, den genauen Bereich für internen Tendenzen in der 
Kontrastive Linguistik schärfer zu definieren. Diese Gesichtspunkte sind die Schul- oder 
unmittelbare Unterrichtspraxis, wo auf dem Gebiet der angewandten Linguistik die 
wohlbekannte Fehler Analyse ihren wesentlichen Beitrag leisten kann; der Gesichtspunkt der 
Programmierung von Curricula, Lehrwerken und Lernmaterialien; wie handelt es sich um den 
Oberflächenstrukturen bzw.  Strukturfeldern in Ausganssprache (L1) und Zielsprache (L2) der 
Gesichtspunkt ist die jener der sprachwissenschaftlichen Methodik und Zielsetzung.  Obwohl 
dieser Gesichtspunkt mit über die Grenzen der angewandten Linguistik hinausreicht, kann 
diese Kontrastive Verfahrensweise, die letzten Endes stark von dem Suchen nach 
Universalien in der menschlichen Sprache als Kommunikationssystem inspiriert.  
 
Die theoretische Sprachwissenschaft hat in dem Wesen der Sprache und in ihrem Universalen 
Charakter so viel Tiefe und Komplexität aufgedeckt, dass die so neu formulierten 
Regelkomplexe die Formulierung von Lernproblemen und ihre Programmierung fast zu einer 
unmöglich erscheinenden Aufgabe gemacht haben. Andererseits kann schon jetzt darauf 
hingewiesen werden, dass eine verfeinerte und vertiefte Sprachanalyse nicht automatisch zu 
einer besseren Programmierung führen wird. 
 
1. Fehleranalyse  
 
Die Fehleranalyse ist sicherlich so alt wie der Sprachunterricht selbst. Sie wird täglich von 
jedem Sprachlehrer praktiziert, aber auch von jedem anderen Menschen, der mit 
Lernprozessen eines anderem konfrontiert wird. Intuitiv spürt der Lehrende, dass bei einem 
Fehler im Lernprozess nicht etwas rein Zufälliges oder unsystematisches geleistet worden ist, 
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sondern dass der Fehler den Beweis dafür liefert, dass der Lernende sich bei Lernprozess ein 
anderes System als das vom Lehrer intendierte aufgebaut bzw. internalisiert hat. Nach diesem 
System handelt er auch, d.h. er spricht entsprechend oder rechnet, singt, tanzt entsprechend. 
Diese Einsicht hat der angewandte Linguist Pit Corder aus Edinburg zur heuristischen 
Methode erhoben. Die Fehler, die der Schüler in der Fremdsprache macht, lernen dem Lehrer 
zu Längsschnittaufnahmen des jeweiligen internalisierten Teilsprachensysteme 2 seiner 
Schüler verhelfen. Wenn wir den Prozess des Spracherwerbs betrachten als einem sich immer 
weiter ausdehnenden Kreis, indem eine Teilsprachkompetenz die andere ersetzt und zugleich 
bereichert, dann wird der ganze Verlauf des Lernens zu einer langen Reihe von 
Übergangskompetenzen. Die sequentiellen Beschreibungen dieser Übergangskompetenzen 
werden dann durch die Fehleranalyse ermöglicht. Hier wird eine kontrastive Analyse von L1 
und L2 jedes Mal aufweisen, dass viele Fehler Regeln aus dem Sprachsystem von L1 
zuzuschreiben sind. Selbstverständlich kann eine derartige Arbeit nicht vom Einzellehrer 
allein geleistet werden, was aber auch nicht erforderlicht ist. Wichtig für den Bereich des 
unmittelbar Schulpraktischen ist, dass der Lehrer versucht, hinter den Sprachfehlern seiner 
Schüler die Systematik aufzudecken, die hinter diesen Fakten steht, um den Fehlern 
vorbeugen zu können. Die wissenschaftliche Arbeit der sequentiellen Beschreibungen von 
Teilkompetenzen muss den Zentren für Angewandte Linguistik überlassen bleiben. 
 
Gleichzeitig mit der Erfassung der Bedeutung der Fehleranalyse sollten auch ihre Grenzen 
und Beschränkungen hervorgehoben werden. Die wichtigste Beschränkung der Fehleranalyse 
ist, dass sie sich eben nur für Fehler interessiert und sich nur an ihnen orientiert. Man möchte 
dieses als eine zu negative Bewertung der Sprache des Lernenden betrachten, weil nicht nur 
die Fehler wichtig sind. In der Evaluation der Sprachproduktion des Schülers, vielleicht auch 
oder sogar  vielmehr die Frage, mit welcher Häufigkeit und bis zu welchem Grad der 
Lernende imstande ist, die typischen (Oberflächen) Strukturen der L2 zu verwenden. Es fällt 
etwa immer wieder auf, wie wenig Schüler mit L2 die progressive“ Forms „ oder „tag 
Questions“ verwenden. 
 
Es erscheint also ebenso wichtig, dass man sich bei der Analyse der Sprachproduktion die 
Frage stellt, welche Strukturen der Schüler nicht oder fast nicht verwendet. Auch hier könnte 
die kontrastive Analyse von L1 und L2 eine Erklärung bietten: der Schüler vermeidet oder 
vernachlässigt wahrscheinlich diejenigen Strukturenin L2, die nicht sofort (also oberflachlich) 
mit denen der L1 übereinstimmen. In diesem Zusammenhang könnte es zur Aktivierung 
gewister Strukturen in L2 wie der oben erwähnten „ progressive form“ nützlich sein, nicht 
von der deutschen Hochsprache auszugehen, sondern vielmehr von der dialektischen oder 
dialektisierenden Umgangssprache, in der auch eine Art von „ progressive Form“ 
vorgefunden wird.1 
 
Wie bereits angedeutet,  dürfte es zwischen dem Deutschen und dem Englischen wichtige 
typologische Unterschiede geben. Wenn jetzt nur auf explizite Fehler geachtet wird, dürfte 
man gerade an diesen wichtigen typologischen Unterschiden vorbeigehen. Die Bewertung der 
verschiedenen Etappen in der Teilsprachkompetenz der Lernenden müsste daher auch – oder 

                                                 
1  Ein ausführlicher Vergleich für das Schweizerdeutshe und das Englische wurde von WATTS/HOMBERGER 

1973 geboten. 
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vielleicht sogar überwiegend – anhand spezificher sprachtypologischer Kriterien  
durchgeführt werden. 
 
Ein wichtiger sprachtypologischer Unterschied zwischen dem Enlischen und dem Deutschen 
ist etwa der, dass das englische Verb über ein viel ausgadehnteres Arsenal von syntaktischen 
Paradigmen verfügt. Das Deutsche dagegen zeigt eine viel stärkere Vorliebe etwa für 
Modalitätadverbien.  Demzufolge ist es für den  Deutschlehrer, der mit Studenten arbeitet, die 
Englisch als L1 haben, wichtig, bei der Analyse der Sprachproduktion darauf zu achten, ob 
und mit welcher Frekuenz von diesen Modalitätsadverbien2 Gebrauch gemacht wird. Nehmen 
wir etwa die Ausdrücke für Gewissheit und Vermuten. Obwohl das Englische hier relativ 
deutlich unterscheidet zwischen den Adverbien “certainly” und “surely”, die nämlich 
“sicher(lich)” ,ist ein solcher Vergleich doch nicht ausreichend . Ein reines Invanter der 
existierenden Adverbien sagt über die wirklichen Korrespondenzen in den verschiedenen 
Sprachen noch nichts aus. Deshalb ist eine vergleichende Tabelle wie die folgende nur von 
äusserst relativem Wert:  
 
(1) 

Englisch Deutsch Syntakt Funktion 

Certain(ly) 
sure 

Sicher(lich) 
gewiss 

Prädikat 
 
                     Adverb 

 
surely 

Sicherlich 
Wohl 
Wohl sicher 

 
Adverb 

 
Eines lässt sich an dieser Tabelle sofort zeigen, dass nämlich das Deutsche über mehr 
Modalitätsadverbien in diesem Bereich verfügt als das Englische. Was aber viel wichtiger ist, 
ist die Tatsache, dass das Deutsche oft Modalitätadverbien verwendet (oder verwenden kann), 
wo das Englische sie nicht hat oder nicht verwendet. 
 
Dies geht deutlich hervor aus einigen Beispielen aus Harold PİNTER’s “The Caretaker” und 
seiner Übersetzung3, die sich auf Modalhilfsverben beziehen: 
 
“No, I couldn’t make it. Nein, ich habe es leider nicht geschafft. 
Can’t help being houseproud. Ich bin nun mal penibel. 
There may be, mate. Das mag schon sein. 
They might be in the need of a bit of  Die können vielleicht etwas mehr Personal  
Staff. Gebrauchen. 
I thought you might have been Sie haben vielleicht geträumt. 
dreaming.”(Pinter, 1970: S.25) 
 
Bei einer tiefergehenden und gründlicheren Bewertung der Sprachproduktion wird also viel 
mehr auf solche Kriterien geachtet werden müssen; die Beschränkung auf Fehler bliebe eine 
                                                 
2  Siehe dazu auch DIRVEN 1973, wo die in den folgenden Seiten besprochenen Fakten diskutiert worden sind. 
3  Beispiele aus H. PINTER, The Caretaker, edited and annotated by G. HORNUNG, Frankfurt/M. 1970. – Der 

Hausmeister, übersetzt von R. und M. ESSLIN, Hamburg 1970. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 
 

5 

zu enge Basis für Längschnittaufnahmen der sich ausweitenden Sprachkompetenz der 
Lernenden.4 
 
Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen,  dass die Sprachproduktionsanalyse – so könnte 
man den etwas irreführenden Namen “Fehleranalyse” jetzt wohl ersetzen – immer eine 
Analyse eines Korpus, also der Performanz bleibt. Ein Korpus kann aber nie sicher zeigen,  
welche Teilsprachsysteme schon und welche anderen noch nicht in der Kompetenz  aufgebaut 
worden sind. Es kommt noch hinzu, dass bei der Fehleranalyse vielleicht eine viel zu starke 
Dichotomie entstanden ist zwischen den zwei Extremen “bekannt “ und “nicht bekannt” , 
während es doch jedem Lehrer sofort einleuchtert , dass in jedem Lernprozess vieles 
eigentlich  auf der Skala zwischen diesen beiden extremen Polen zu lokalisieren ist. Hierbei 
spielt dann auch der Unterschied zwischen rezeptiver und produktiver Kompetenz eine ganz 
besondere Rolle. Im grossen und ganzen hat die Sprachproduktionanalyse also einen 
unmittelbar praktischen Nutzen für den Lehrer , wenn er den jeweiligen Fehler in Rahmen des 
ganzen Systems, in das diese isolierte Erscheinung gehört, stellen kann und wenn er 
zusätzlich das Fehlen bzw. das Vorhandensein der sprachtypologischen Ausdrucksmittel der 
L2 in die Bewertung  einbeziehen kann. In diesem Fall wird die Analyse eine wirklich 
diagnostische Arbeit,  auf deren Grundlage neue Lehrangebote aufgebaut werden können. 
 
Einen prognostischen Wert, d.h. die Möglichkeit des Vorhersagens von bestimmten 
Lehrnschwerigkeiten und Inteferenzen zwischen L1 und L2 kann der kontrastive Vergleich 
der Strukturen in beiden Sprachen bieten. 
 
2. Vergleich  von Sprachstrukturen und Programmierung  
 
In der nachfolgenden Disskussion soll besonders auf die syntaktisch –semantischen 
Sprachstrukturen und ihren Vergleich in Ausgangssprache (L1) und Zielsprache (L2) 
eingegangen werden. 
 
Obwohl ein solcher Vergleich im Hinblick auf die spätere Programmierungsarbeit  meistens 
an den beobachtbaren Sprachfakten,  d.h. an Oberflächenstrukturen oder sogar an “sentence 
patterns “orientiert sein muss, beduetet dieses keineswegs,  dass auch das Vergleichskriterium 
rein formal oder rein oberflächlich sein sollte. Es scheint vielmehr so zu sein,  dass wir 
semantische Kriterien hinzuziehen müssen, mit denen dann Vergleiche  zwischen den 
verschidenen “sentence patterns” in L1 und L2 angestellt werden können.  
 
Dabei soll es selbstverstanlich sein, dass die Analyse der Ausganssprache ebenso wichtig ist 
wie diejenige der Zielsprache. Für Deutschlernende ist es also wichtig, dass bei der 
Programmierungsarbeit von Curricula und Lehrwerken darauf geachtet wird, welches die 
Ausgangssprache des Lerneneden ist. Es kommt also darauf an , dass in der kontrastiven 
Analyse von L1 und L2 die wichtigsten semantischen Problem- oder Systemfelder innerhalb 
beider Sprachen untersucht werden und dass die verschidenen Oberflächenstrukturen , die in 
solchen semantischen Feldern aufgedeckt werden , auch miteinander verglichen werden, so 

                                                 
4  Beispiele hier und weiter im Text aus G.GREENE, Brighton Rock, Penguin Bookss 1957; Brighton Rock, 

vertaald door H.X.J. SCHAAP, Amsterdam 1969. 
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dass damit zu einer Programmierung dieser   Oberflächen strukturen  ein nützlicher Beitrag 
geliefert werden kann. 
 
In der nachfolgenden Analyse soll dieses besonders anhand des Begriffs “Supposition” 
erarbeitet werden. Es werden folgende strukturelle Aspekte des Modalitätsadverbs “sicher” 
besprochen: 
 
1. Satzerweiterungsmöglichkeiten, 2.Verbindbarkeit mit „behaubten“ und „meinen“ ,3. Pro-
formen und Referenzmöglichkeiten, 4. Negationsanhebung, 5.zwei Fragemöglichkeiten , 6. 
modale Hilfverben. 
 
2.1. Satzerweiterungsmöglichkeiten bei “sicher”1 und” sicher”2. 
 
Der englische Schüler, der Deutsch als L2 lernt,  muss nicht nur formale 
Substitutionsmöglichkeiten lernen wie in (5) und (6): 
 
(5) a. John is certainly not here now. 
     b. Hans ist {sicher / gewiss }  nicht (mehr) da. 
(6) a. Surely John is not here now.  
     b. Hans ist {sicher /wohl /wohl sicher} nicht (mehr) da. 
 
Sondern er muss auch wissen,  dass die Satzerweiterungsmöglichkeiten verschieden sind. Ein 
weiterführender Kontext für (5) ist z.B. 
 
(7) a. …ich habe ihn ja selbst abfahren sehen. 
    b. …daran brauchst du nicht zu zweifeln. 
 
Diese Erweiterungen wären wohl nicht möglich bei (6); hier erwartet man eher folgendes: 
(8) a.  ….denn niemand hat ihn nach 3 Uhr noch gesehen. 
     b.  …meinst Du nicht auch? 
 
Die Sätze in (5)und (7)gehören also zum Bereich der Assertion,  die von (6) und (8) zu dem 
Bereich der Supposition. Für beide Bereiche gibt es auch typische Verben. 
 
 
2.2. “Behaupten” und “meinen”. 
 
Mit solchen Verben kann der in der ersten Person Präsens redende Sprecher einen 
sogenannten expliziten Sprechakt5 vollziehen. Gegenüber den Sätzen (5) und (6) findet man 
also auch: 
 
(9)   Ich behaubte,   dass er nicht mehr da ist. 
(10) Ich meine,  dass er nicht mehr da ist. 

                                                 
5  Dieser Begriff entstammt AUSTIN 1962, 132, der einen Unterschied macht zwischen „primær performativen 

Akten“ (z.B. einem Imperativ ‚come here‘ ) und „explizit performativen Akten“ (z.B. ‚I tell you to come 
here‘.) 
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Man kann jetzt auch fragen,  ob „sicher“ auch noch mit diesen Sprechaktverben  verbindbar 
sei. Das ist nicht der Fall für „behaupten „, wohl aber für „meinen“; wir wählen jetzt „gewiss“ 
statt „sicher“, um jeder Verwirrung vorzubeugen. 
 
(11) Ich behaupte,  dass er gewiss nicht mehr da ist. 
(12) Ich meine,  dass er gewiss nicht mehr da ist. 
 
Wenn dies stimmt,  kann man sagen, dass sich Oberflächenadverb „sicher“ in der Bedeutung 
von „gewiss“ nicht mit einem Behauptungsverb verbinden lässt, wohl aber mit einem 
Suppositionsverb. Dies gilt nicht für „behaupten“mit einem Subjekt in der dritten Person, weil 
hier nämlich diese Person keinen Sprechakt vollzieht; man hat hier also ganz normal: 
 
(13) Jedermann behauptet,  dass Hans gewiss nicht mehr da {ist/sei}.6 
 
Mit dem Suppositionsadverb „wohl sicher“ lässt sich aber keiner der beiden Sprechakte 
verbinden: 
 
(14) Ich behaupte,  dass er wohl sicherfortgegangen ist. 
(15) Ich meine, dass er wohl sicher fortgegangen ist. 
 
Ebenso wie bei Satz (13) verhält es sich bei „meinen“ in der dritten Person: 
 
(16) Jedermann meint,  Hans werde wohl sicher kommen. 
 
Fassen wir das Ergebnis jetzt in einer Tabelle zusammen. 
 
(17) a. Hans ist sicher fortgegangen. 
       b. Hans ist wohl sicher fortgegangen. 
  

   (i) Ich behaupte,  dass a….     
                                       b….           

(ii) Ich meine, dass a….. 
                                b…. 

    (iii) Er behauptet, dass a… 
                                         b… 

(iv) Er meint,  dass  a…. 
                                b…. 

Es zeigt sich also , dass (a) „behaupten“ sich nie mit einem Suppositionsadverb verbinden 
lässt , (b) dass Nicht-Sprechaktverben (iii , iv) immer eine Möglichkeit mehr haben als die 
Sprechakverben (i,ii), und zwar weil diese nicht mit dem ihnen entsprechenden 
Suppositionsadverb verbunden werden können , und (c) dass „meinen“ sich mit einem 
Behauptungsadverb verbinden læsst. 
 
2.3. Pro-Formen 
 
J.M.LİNDHOLM 1969, 150 hat gezeigt , dass Englischen Verben der „believe“ Klasse 
mehrdeutig sind: im eigentlichen Sinne bedeuten sie „etwas für wahr annehmen „ ; die andere 

                                                 
6 Wir verzichten hier auf eine Diskussion des Konjunktivs. Es ist deutlich, daß auch der Konjunktiv im Rahmen 

dieses semantischen Feldes der Supposition miteinbezogen werden müßte. 
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Bedeutung ist die einer Supposition. Der Unterschied zwischen beiden Bedeutungen äussert 
sich in dem Gebrauch der Proformen „it“ und  
 
(18) a. Although Sid asserts that it is so,  I don’t believe it.          
      b. Although Sid asserts that it is so, I don’t believe so. 
 
Hier liegt die Bedeutung “für wahr halten” vor; man kann nicht mit der so-Pro-Form auf die 
vorangehende Proposition rückverweisen. 
 
Nach einem Fragesatz,  in dem also keine Proposition als wahr angenommen wird,  kann man 
aber nur mit „so“ antworten: 
 
(19) Was Caesar a Jew?        I  believe so.               I believe it. 
                                               I don’t believe so.      I don’t believe it. 
 
Der Unterschied zwischen (18) und (19) lässt sich auch im Deutschen wiederfinden: 
 
(20) Obwohl Sid behauptet,  dass dem so ist, glaube ich es nicht. 
(21) War Cæsar ein Jude?       -Ich glaube {ja/schon}.  Ich glaube es. 
                                                 Ich glaube {nicht/nein}.Ich glaube es nicht. 
 
Dies bedeutet , dass die Klasse von Suppositionsverben , die „so“ wählt (believe, think , 
suppose, guess , imagine , reckon, expect, anticipate), im Deutschen Entsprechungen hat, die 
auch nicht (oder es frei)“es“ haben können; also gibt es mit Suppositionsbedeutung nicht : Ich 
meine es sondern nur Ich meine ja , Ich meine nein. 
 
2.4. Negationsanhebung  
 
Wenn  man die Antworten mit Negation in (19) „I don’t believe so“ und (21) „Ich glaube 
nein“ vergleicht , stellt sich ein wesentlicher Unterschied heraus.In „I don’t believe so“oder „I 
don’t suppose so „gehört die Negation in der Oberfläche zu „believe“ oder „suppose“ aber der 
Bedeutung nach gehört sie zu „so“ , also zu der Proposition im Nebensatz , was sich auch 
durch einen Vergleich mit dem Deutschen oder mit einer Paraphrase deutlich machen lässt. 
Statt „I don’t suppose so „ könnte man auf die Frage „Was Caesar a Jew?“ auch antworten „ı 
suppose he wasn’t“. 
 
Diese syntaktische Erscheinung gibt es aber auch im Deutschen; folgende  
Sätze sind also synonym: 
 
(22) Ich glaube, dass er nicht mehr kommen wird. 
(23) Ich glaube nicht, dass er noch kommen wird. 
 
Wie G.LAKOFF 1970 gezeigt hat, ist es ihm Englischen möglich, die sogenannten Ausdrücke 
mit negativer Polarität bei Verben mit Negationsanhebung zu verwenden. Diese Ausdrücke 
zeichnen sich dadurch aus,  dass sie normalerweise nur in negativen Sätzen gebraucht  werden 
können, wie etwa  „He did not lift a finger“ oder der Deutsche „ Er hat keinen dabei gerührt“. 
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Aber nach „ I don’t suppose „ oder „Ich glaube nicht,  dass können diese Ausdrücke  auch 
ohne Negation verwendet werden, z.B. 
 
(24) a. I don’t suppose he lifted a finger to help us. 
       b. Ich glaube nicht, dass er dabei einen Finger gerührt hat. 
 
Dies ist aber nur it Suppositionsverben möglich und z.B. nicht mit Verben des Behauptens, 
wie hervorgeht aus: 
 
(2  a. I don’t claim he liftet a finger to help us. 
      b.  Ich behaupte nicht, dass er dabei einen finger gerührt hat. 
 
2.5. Zwei Fragemöglichkeiten   
 
Man kann zwischen zwei Typen von Fragesætzen unterscheiden,  zwar Entscheidungsfragen 
und Fragen,  die eine Supposition enthalten. 
 
Suppositions- und Entscheidungsfragen sind semantisch verschieden; die zweite Gruppe lässt 
kein Suppositionsadverb zu: 
 
(26) Kommt Hans wohl sicher auch? 
 
Der gebrauch von „wohl sicher „in Intonationsfragen oder sogenannten „tag questions“ ist 
vollkommen normal: 
 
(27) Hans kommt wohl sicher auch?                
(28) Hans kommt wohl sicher auch, nicht? 
 
Daher können diese beiden Fragen als potentielle Suppositionsfragen bezeichnet werden. 
Es zeigt sich weiter,  dass auch das Modalitätsadverb „offensichtlich“ , das faktiv ist und also 
voraussetzt,  dass man die Proposition als wahr betrachtet , nur bei potentiellen 
Suppositionsfragen möglich ist. 
 
(29)   Kommt Hans offensichtlich auch? 
(30)  Hans kommt offensichtlich auch? 
(31)  Hans kommt offensichtlich auch, nicht? 
 
Auch das Intensivadverb „doch“  ist nur mit Suppositionsfragen möglich: 
 
(32) Kommt Hans doch auch? 
(33)   Hans kommt doch auch? 
(34)   Hans kommt doch auch, nicht? 
 
Es kann hier also festgestellt warden, dass die behandelten Probleme in Bezug auf 
„Supposition“ nicht Sondererscheinungen sind,  sondern dass sie das ganze Sprachsystem 
betreffen und in sehr verschiedenen Konstruktionen ihre Existenz spüren lassen. 
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Potentielle Suppositionsfragen sind, wie schon aus der Verbindbarkeit mit dem faktiven 
Adverb „offensichtlich“ hervorgeht,  nicht obligatorisch oder ausschliesslich suppositiv. 
Demzufolge ist in der Übersetzung des fogenden englischen Satzes aus GREENE kein „wohl 
sicher“ oder „doch“ möglich: 
 
(35)  Found him dead,  didn’t they? I saw a poster. 
 
Der wurde dort tot vorgefunden,  nicht? Ich habe es in einem Bulletin gelesen. 
Der wurde dort wohl tot vorgefunden,  nicht? Ich habe es in einem Bulletin gelesen. 
 
Weil im weiteren Kontext der Sprecher bereits voraussetzt, dass jemand tot vorgefunden 
wurde, ist es nicht möglich, dies auch noch einmal als Supposition anzugeben. Der 
Englischsprechende muss also im Deutschen als L2 fortwährend imstande sein, diesen 
wichtigen Unterschied zwischen nichtsuppositiver und suppositiver „tag question“ zu 
machen. Im Deutschen wird die potentielle Ambiguität von „tag questions“ meistens gelöst 
durch den Gebrauch von „doch“: 
 
(36)   You wouldn’t mind, would you? 
           Sie finden es doch nicht schlimm, oder? 
(37)     It wasn’t true, was it? 
            Es war doch nicht wahr, oder? 
 
Aber auch im Englischen hat die Sprache hier eine Lösung gefunden. Wie PALMER sagt, 
gibt es im Englischen zwei Arten von „tag questions“,.. . „Intentionally they are of  two main 
kinds – with a rise or fall on the tag. The rise asks a confirmation of the suggestion though 
leaving it open for a denial.”( Palmer.1999, S.41). 
 
2.6. Modale Hilfsverben  
 
Wir werden uns nur kurz  mit den modalen Hilfsverben befassen und uns auf das Modalverb 
“will” beschränken. Es ist auffallend,  dass im Englischen „will“ oft mit einer suppositiven 
Bedeutung gebraucht wird, ohne von einem Modalitätsadverb bestimmt zu sein. Auch hier 
muss der deutsch-lernende Engländer eine ganz neue Oberflächenstruktur erwerben, die er 
meistens entweder mit den Adverbien „wohl“ oder „sicher“ und „werden“ oder mit dem 
Präsens aufbauen kann. Einige Beispiele aus GREENE genügen, um dies zu bestätigen. 
 
(38) Your friend won’t mind. She’ll find someone. 
         Ihre Freundin wird es wohl nicht schlimm finden. Sie findet hier sicher jemanden. 
(39)  Some nice feller will lend me ten bob – when they come out of the Gents. 
         Irgendein netter Kerl wird mir wohl 10 Schilling leihen. 
(40)  (…thinking: he’s probably gone to the Gents; he’ll be back. 
         Er wird wohl sofort zurückkommen. 
 
Es wäre sicherlich möglich, die Liste der sich ähnlich verhaltenden Strukturen in 
Zusammenhang mit Suppsitionen noch weiter zu systemasieren. Die Beispiele sollten jedoch 
zeigen, dass nur durch eine Analyse von Ausgangssprache mit Zielsprache, die sich auf 
semantische Basisprobleme konzentriert, an eine richtige Programmierungsarbeit und an 
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Interferenzvorhersagen gedacht werden kann. Zusätzlich sollte auch noch darauf hingewiesen 
werden,  dass ein deutsches Lehrbuch,  das für verschiedensprachige Adressaten einheitlich 
vorgeht,  nicht mit den Fakten und Folgerungen einer Analyse vereinbart werden kann. 
3. Universalien und Theorie des Spracherwerbs 
 
Es lässt sich zwischen theoritischer Linguistik und angewandter Linguistik ein 
Berührungspunkt denken. Beide Teildiziplinen sollten, wenn auch aus verschiedenen Gründen 
, nicht nur an der kontrastiven Linguistik interessiert sein, sondern beide sollen besonders , 
auch wieder aus verschiedenen Motiven , eine Theorie des Spracherwerbs aufbauen. Während 
die kontrastive  Linguistik für den theoretischen Linguisten öfters eine heuristische Rolle 
spielt,  ist die Frage nach dem universalen Charakter seines Sprachmodells doch gleichzeitig 
auch die höchste Zielsetzung seiner Forschung. Für CHOMSKY ist die frage nach dem 
andgültigen Wert eines Sprachmodells synonym mit einer Theorie des Spracherwerbs.7 
 
Die Sprachwissenschaft solle versuchen, die universalen angeborenen Lernstrategien,  mit 
denen das Kind in jeder beliebigen Sprachumgebung zur Grammatik dieser Sprache 
durchstösst, zu rekonstruieren. Diese Rekonstruktion sei dann das Sprachmodell, dass auch 
der Linguist zu analysieren und zu formulieren habe. Obwohl diese Theorie über die 
Zielsetzung der Sprachwissenschaft nicht von jedem Linguisten akzeptiert wird, wird sie doch 
von allen Richtungen der Transformationsgrammatik weiterhin als gültig anerkannt. Die 
grosse Debatte geht vielmehr um die genaue Formalisierung dieses linguistischen Modells. 
 
Während die deskriptive und theoretischer Sprachwissenschaft auf der Suche nach einem 
universalen Sprachmodell immer weiter in die tieferen Ebenen und in die Komlexität der 
Einzelsprachen vorgestossen ist, wurde auch eine sich immer weiter ausdehnende Menge von 
Regeln und Regelsystemen aufgedeckt. Das oben behandelte Feld der Supposition ist nur ein 
kleines Teilgebiet in den vielen linguistischen Beschreibungen der letzten Jahrzehnte. Deshalb 
drängte sich für die Angewandte Linguistik die Frage auf,  wie es überhaupt möglich ist, alle 
möglichen Oberflächenstrukturen  für den Lernenden einer Fremdsprache zu programmieren. 
Ist es für den Lernenden überhaupt möglich,  alle durch die bereicherte Beschreibung von 
Einzelsprachen aufgedeckten Lernprobleme explizit und kongnitiv zu verarbeiten?  Muss 
nicht auch und an erster Stelle versucht warden, die tiefere,  zugrundeliegende Struktur der 
oberflächlichen Phänomene dem Lernenden zugænglich zu machen? Eine solche Frage trägt 
in sich zwei Voraussetzungen, (1) dass man die zugrundeliegende Struktur formalisieren 
kann, und (2) dass man sie durch die Auswahl von Oberflächenstrukturen vermitteln kann. 
Wie weit es der Linguistik schon gelungen ist, die tiefere,  also die semantische Struktur der 
Sprache, oder genauer, der möglichen Sætze dieser Sprache in einem logisch-mathematischen 
Kalkül zu repräsentieren, bleibt gerade in diesem Augenblick, wo sich zwei oder mehr 
Richtungen in der Transformationsgrammatik entwickelt haben, noch ganz problematisch. 
Mehr und mehr ist den meisten transformationell-generativen Linguisten klar geworden, dass 
die Vorstellung einer Tiefenstruktur, wie CHOMSKY sie in dem Aspects-Modell beschrieben 
hat,  eine Ebene des Satzes darstellt, die ganz deutlich an der Oberflæchenatruktur orientiert 
ist und die nicht im Stande ist, die vielen semantischen Regelmässigkeiten innerhalb ein und 
derselben Sprache zu erfassen und viele der sogenannten zufälligen Abweichungen zu 

                                                 
7 Siehe CHOMSKY 1965, 30-37 
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erklären. Auch die Regelmæssigkeiten in den Übereinstimmungen zwischen L1 und L2 
dürften trotz des gegenteiligen Eindrucks viel grösser sein als bisher vermutet werden konnte. 
Diese semantischen Strukturen sind nicht mit einer CHOMSKY anischen 
Tiefenstrukturauffassung zu beschreiben, sondern nur mit einem Modell,  das sich weit mehr 
der formalen Logik annähert. In diesem Modell – und zwar dem der „Generativen Semantik „ 
–besteht ein Satz ebenso wie eine logische Proposition aus einer höheren oder abstrakten 
Prädikat mit einem oder mehreren Argumenten , sodass die  logische Formel P(x) oder (x,y) 
jetzt auch linguistisch anwendbar ist als V –NP oder V-NP-NP, wobei eine NP dann jeweils 
rekursiv als ein neuer Satz weiterentwickelt werden kann. Das Symbol  V stellt nicht mehr 
nur ein Oberflächenverb vor, sondern kann je nach Belieben auch ein Hilfsverb, ein Adjektiv , 
ein Nomen , ein Quantifikator , eine Präposition usw. sein. Wichtig dabei ist auch zu wissen,  
dass nicht das konkrete Morphem als höheres Verb oder Prädikat fungiert, sondern eher die 
abstrakte Form dieses Morphems; es werden also eigentlich nur sogenannte semantische 
Primitiva als höheres, abstraktes Verb in die semantische Struktur, die einem konkreten Satz 
zugrundeliegt, eingeführt. Dies lässt sich am besten illustrieren an dem CHOMSKY-Satz: 
(41) Sincerity may frighten the boy. 
Dieser Satz würde in einer Analyse der Generativen Semantik etwa das folgende 
Baumdiagramm bekommen:   
                        So 

 
 
 
 
 
 
V                                           NP 
 
 
                                              S1              
 
 
POSS 
 NP 
 
                        V                                                  NP                                                                                                                             
 
 
 S2 

 S3 

 
 
 CAUSE   V NP 
 V NP 
 
 
 
 SİNCERE       FRIGHTEN   the          boy 
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Die in Grossbuchstaben aufgeführten Elemente stellen die abstrakten semantischen Primitiva 
vor. Es versteht sich, dass einige Elemente noch in weitere Primitiva zerlegt werden sollten; 
so bedeutet FRIGHTEN etwa BE WITH FRIGHT. 
 
(das kleine Dreieck zeigt an , dass ein bestimmtes Argument – hier das Subjekt von 
SINCERE – nicht spezifiert worden ist). 
Diese semantisch –syntaktische Struktur durchläuft dann die folgenden Regeln. 
 
In S1 wird der NP-Knoten ,der S2 dominiert , nach einer Nominalisierungstransformation das 
Nomen „sincerity“ ergeben ;dieses Nomen wird dann durch Subjektanhebung an die erste 
Stelle von S1 gerückt. Jetzt hat das Englische eine Regel,  die man Prädikatsanhebung nennt 
und die besagt,  dass ein (abstraktes)Verb – hier FRIGHTEN – zu einem Verb in dem nächst 
höheren Satz angehoben werden kann, um mit dem dort vorhandenen Verb einen Knoten zu 
bilden , wie in: 
 
 S1 

 
 
 
 NP V NP 
 
 
 
 
sincerity V V  
 
 
 
 
 
 CAUSE FRIGHTEN the                 boy 
 
 
Jetzt hat das Englische wie auch das Deutsche eine lexikalische Transformation,  die die 
semantische Primitiva CAUSE plus FRIGHTEN zu dem kausativen Verb „frighten“ bzw. 
erschrecken umbildet (in diesem Fall ist die äussere Form dieselbe wie diejenige der nicht-
kausativen Entsprchungen). 
 
Im Niederlandischen ist übrigens diese Transformation8 nicht möglich mit einem nicht-
menschlichen Subjekt wie „sincerity“. Man hat also für (43) die folgenden Entsprechungen: 
 
(44) a. Sincerity frightens the boy. 
       b. Aufrichtigkeit erschreckt den Jungen. 
       c. Eerlijheid doet de jongen scrikken. 

                                                 
8 In einem Modell der Generativen Semantik umfaßt Prædikatsanhebung auch die oben in 2-4 besprochene 

Negationsanhebung. 
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wobei  „doet“ dem Deutschen „tut, macht“ oder dem Englischen „makes“ entsprechen würde. 
Der grosse Wert einer derartigen Analyse auch vom vom kontrastiven Standpunkt her- ist 
dann, dass man auch versuchen kann, die Strukturiertheit innerhalb des Lexikons zu erfassen. 
Der technische Unterschied zum Aspects-Modell ist gerade der, dass dort keine „lexikalischen 
Transformationen“, d.h. Ersetzungen von Teilstrukturen des Baumdiagramms durch 
lexikalische Einheiten (oder Ausdrücke ) möglich sind. Dagegen können in diesem Modell 
der Generativen Semantik die rein syntaktischen Tranformationen wie etwa die 
Subjektanhebung mit lexikalischen Transformationen alternieren. Würde man diesen drei 
Sätzen eine Tiefenstruktur nach dem Aspects-Modell zuordnen,  dann würde man für das 
Niederlændische eine ganz andere Analyse bekommen als für den englischen und den 
deutschen Satz in (44) , obwohl es eine Tatsache ist, dass die drei Sätze doch dieselbe 
Bedeutung haben. Es wird jetzt mit der Analyse in (42,43) also eine viel grössere 
Regelmässigkeit9 aufgedeckt. Dem universellen Charakter dieses Modells ist  daher 
inzwischen auch ein viel starkeres Gewicht beigemessen worden. Aber auch für die konkrete 
Beschreibung des Englischen und des Deutschen ermöglicht die obige Analyse ein höheres 
Mass an Korrespondenz.  
 
Es würde nämlich eine Erklärung möglich werden für die verschiedenen deutschen und 
niederlændischen Übersetzungen (mit gleicher Bedeutung ) der folgenden englischen Sätze: 
 
(45)a. Heat can boil water. 
           Hitze kann Wasser zum Kochen bringen. 
           Hitte kann water doen koken. 
      b.  Heat can work steam engines. 
           Hitze kann Maschinen antreiben. 
            Hitte kan machines doen draaien. 
      c.  Heat can melt metals. 
           Hitze kann Metalle schmelzen/ zum Schmelzen bringen. 
           Hitte kan metalen doen schmelten. 
      d.  John melts the butter in a pan. 
           Hans schmiltz die Butter in einer Pfanne. 
           Jan smelt de  boter in een pan / laat de boter in een pan smelten. 
 
Was aus diesen Beispielen hervorgeht,  ist das Englische in der Oberflächenstruktur  über viel 
mehr kausative Verben als das Deutsche verfügt, aber dass das Deutsche in dieser Hinsicht 
doch auch wiederum deutlich vom Niederlændischen unterschieden ist und in dieser Hinsicht 
eine Mittelstelle zwischen dem Englischen  und dem Niederlændischen einnimmt.10 
 
Es gibt überdies in (41) noch ein viel komplexeres Problem bei der Analyse der modalen 
Kategorie „Möglichkeit“, die mit verschiedenen Oberflächenformen ausgedrückt werden kann 
, nämlich auf Englisch mit“ may , may not , cannot , possible , not possible, impossible , 
possibly „ und auf Deutsch mit „kann, kann nicht, möglich, nicht möglich“. Die Distribution 

                                                 
9 Dies trifft noch viel mehr zu, wenn man auch das Französische in den Vergleich miteinbezieht. Im 

Französischen wird das Onerflæchenverb ‚faire‘ ( ‚machen‘ )sehr hæuftig verwendet bei kausativen 
Konstruktionen. Siehe dazu ROULET  1073 und SEUREN 1972. 

10 Meistens nimmt aber das Niederländische eine Mittelstelle zwischen dem Englischen und dem Deutschen ein. 
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dieser Formen in den zwei Sprachen ist aber ganz verschieden. Der CHOMSKY-Satz in 
(41)“Sincerity may frighten the boy „ lautet im Deutschen: 
 
(41a.) Aufrichtigkeit kann den  Jungen erschrecken. 
 
Aber für die Negation von (41), also für  
 
(46) Sincerity may not frighten the boy. 
 
hat das Deutsche nicht eine entsprechende “kann-Form“ , ausser bei sehr starker Betonung 
von „nicht“ und vielleicht mit Hinzufügung von „auch“ , etwa wie in: 
 
(47)  Aufrichtigkeit kann den Jungen auch nicht erschrecken. 
Die neutrale Übersetzung für (46) ist aber: 
 
(48) Es ist möglich, dass Aufrichtigkeit den Jungen nicht erschreckt. 
 
Andererseits hat der deutsche Satz: 
 
(49)  Aufrichtigkeit kann den Jungen nicht erschrecken. 
 
Eine Paraphrase, in der „nicht“ dem Adjektiv “möglich“ vorangeht wie in: 
 
(50)  Es ist  nicht möglich,  dass Aufrichtigkeit den Jungen erschreckt. 
 
Das Englische hat auch diese beiden Möglichkeiten,  nämlich  
 
(51)  It is impossible that sincerity would frighten the boy. 
(52)  Sincerity cannot frighten the boy. 
 
Obwohl dieser Satz mehrdeutig sein dürfte zwischen reiner Möglichkeiten und einem 
Imstandesein, wird bei Hinzufügung eines Tempuselements, wie etwa der Vergangenheit,  die 
Möglichkeitsbedeutung von „cannot“ ganz eindeutig hervorgehoben: 
 
(53)  Sincerity cannot have frighten the boy. 
 
In einem Aspects – Modell würde man nie imstande sein, die Entsprechungen zwischen 
Sætzen zu erfassen. Dies würde dann die kontrastive Linguistik und letzten Endes auch für 
den Spracherwerb eine Vielfalt von Tiefenstrukturen bedeuten , und demgemäss würde die 
„Verschidenheit des menschlichen Sprachbaues „ , wie Wilhelm von HUMBOLDT es schon 
im Jahre 1836 nannte , auf einer sehr tiefen Ebene zu lokalisieren sein. Dies stimmt aber nicht 
mit unserer sprachlichen Intuition überein. Wir spüren intuitiv eine direkte Beziehung 
zwischen „may/may not „ einerseits und „kann möglich, dass nicht“ andererseits. Eine 
derartige Intuition besagt also, dass die zugrundeliegende Struktur von „möglich, dass nicht“ 
irgendwie dieselbe Vorstellung von „kann“ enthalten muss. Diesem Sachverhalt können wir 
dadurch Rechnung tragen, dass wir der samantischen Struktur,  wie sie in (42) repræsentiert 
ist, nur eine Negation hinzufügen. Das eigentliche Problem ist dann , was dominiert. 
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Dominiert das primitive Prädikat POSS(ibilität) die NEG(ation) oder umgekehrt? Es kann 
deutlich gezeigt werden, dass dieses Problem der Über-und Unterordnung auch semantisch 
und syntaktisch äusserst wichtige Implikationen hat. 
Wählen wir zunächst die Dominanz POSS über NEG: 
(54) 
                  So 

 
 
 
 
     V NP 
 
 
 
 S1 

 
 
 
 V           NP 
 
 
 
 S2 

 
 
POSS  
 
 V NP NP 
 
 
 
 NEG CAUSE  sincerity       S3 

 
 

      
 

                                                                    FRIGHTEN 
                                                                       the boy  
Von dieser semantischer Struktur heraus lässt sich das Englische und das Deutsche wie folgt 
erklären. Im  Englischen hat man zwei Möglichkeiten: entweder das Oberflächen-Hilfsverb 
„may“ oder das Adjektiv „ possible“ ; beide sind in der Lage , diese semantische Struktur 
aufzunehmen, entweder als „It is possible that sincerity does not frighten the boy , wo also das 
Element NEG in den Teil S2  inkorporiert worden ist, oder  als „Sincerity may not…“, wobei 
die Subjektanhebung immer weitergeführt worden ist, also von S2 nach S1 nach S0.  Diese 
beiden Möglichkeiten hat das Deutsche eben nicht, denn nur die erste Möglichkeit besteht im 
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Deutschen. Das bedeutet, dass das Deutsche eine typische Oberflächen-Restriktion bei dem 
Hilfsverb „kann“ hat, die besagt dass im Normalfall (also für (48), aber nicht für (47) , die 
Folge POSS-NEG  nicht mit „kann“ transformiert wird , sondern nur mit „möglich“. 
Wenn wir jetzt die umgekehrte Folge wählen , also NEG-POSS, dann erhalten wir: 
(55) So 
 
 
 
 
   V     NP 
 
 
 
 
 S1 

 
 
 
 
 V NP 
 
 
 
 S2 
 
 
 
 
 
 V NP NP 
 
 
 
 
 
NEG POSS CAUSE sincerity NP 
 
 
 
 S3 
 
 
 
 
 
 FRIGHTEN  
 the boy 
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Hier hat das Englische zwei Möglichkeiten , nämlich eine Transformation mit „not possible“ 
(weiter transformiert zu „impossible“) , oder eine Transformation mit „can(not) , was zu den 
Sätzen (51) und (52) führt. 
 
Das Deutsche hat auch diese beiden Möglichkeiten, nämlich eine Transformation mit „nicht 
möglich“ (oder unmöglich) und eine Transformation mit „kann“(nicht). 
 
Fassen wir jetzt die obigen Fakten in einer Tabelle  zusammen. 
 
(56) 

  
             ENGLISCH 

 
                      DEUTSCH 

 
POSS 

 
possible  

 
may 

 
möglich 

 
kann 

 
POSS+NEG 

 
possible that not 

 
may not  

 
möglich, dass nicht 

 
(kann auch nicht) 

 
NEG+POSS 

 
not possible that 
impossible that 

 
cannot 

 
nicht möglich, dass 
unmöglich, dass 

 
kann nicht 

 
Es lassen sich eine Menge von sprachlichen Fakten - sowohl intralingual wie auch interlingual 
– vergleichen und erklären, indem man annimmt, dass der wirkliche Vergleich zwischen 
diesen intra – und interlingualen Fakten mittels einer semantischen Tiefenstruktur 
durchgeführt wird. Die Verschiedenheit der Sprachen ist also eher auf der lexikalischen und 
der morphosyntaktischen Ebene zu suchen. Das Lexikon der verschiedenen Sprachen enthält 
dann nicht nur verschiedene phonologische Repräsentationen von lexikalischen Einheiten, 
sondern es sind dies bereits auch Oberflächenmanifestationen von eher universalen 
semantischen Primitiva, die den verschiedenen Sprachen gemeinsam sind. Auch die 
morphosyntaktische Ebene kann dann zumindest teilweise betrachtet werden als das Ergebnis 
der verschiedenen Restriktionen, die mit dem jeweiligen Ausdruck in jeder Einzelsprache 
verbunden sind, wie oben für „can“ und „kann“ illustriert wurde. Mit einer solchen 
Auffassung wird also die „Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues“ auf einer relativ 
oberflächlichen Ebene lokalisiert. Dies ist zwar schon immer eine wesentliche Grundannahme 
der generativen Grammatiktheorie gewesen, aber durch die Annahme des Grammatikmodells 
der Generativen Semantik scheint dieser Grundgedanke doch mehr konkretisiert und 
operationell geworden zu sein. 
 
Auf ähnliche Weise wie für die logischen Kategorien „Possibilität“ und „Negation“ könnte 
auch die Beschreibung der in Abschnitt 2. Besprochenen suppositiven Konstruktionen 
durchgeführt werden, wobei dann die bekannte „Performative Theorie“ von J.R. ROSS als 
Ausgangspunkt genommen werden könnte. Wir werden diese Beschreibung jedoch jetzt nicht 
weiter untersuchen, unter anderem, weil sie doch noch nicht so stark begründet worden ist. 
Wir haben bisher versucht, mit Hilfe der theoretischen Linguistik zu formalisieren, was in 
einem kleinen Bereich wie Possibilitæt und deren Interaktion mit Negation im 
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Fremdsprachenunterricht gelehrt und gelernt werden muß. Dies war also die Antwort auf die 
erste Frage, nämlich, ob das zu Erlernende formalisiert werden kann. 
 
Die zweite Frage, die eigentlich vom didaktischen Standpunkt aus genauso wichtig ist, wenn 
nicht wichtiger als die erste, wäre, ob eine Formalisierung wie oben aufgezeigt auch etwa eine 
Repräsentation sei, die der Lernende einer Fremdsprache zu erlernen habe.  
Diese Frage zielt nach dem „wie“ beim Erwerb einer Fremdsprache. Es bedürfte mehr als 
dieses Aufsatzes,  um diese Frage zu beantworten. Dennoch möchten wir ganz kurz einige 
prinzipielle Antworten geben. Erstens, wenn auch die Lernschwierigkeit sich auf einer ganz 
anderen psychologischen Ebene zu situieren hätte – es gibt aber keinen Grund zu einer 
solchen Annahme -  , dann hätte doch die theoretische Linguistik eine Formalisierung 
angeboten, die auch die Sprachdidaktik nicht ohne weiteres – und sei es nur als 
Herausforderung – ablehnen könnte. Zweitens, wenn die Formalisierung der linguistischen 
Fakten irgendwie nur die Lernschwierigkeiten der L1 in gewissem Maße repræsentiert, dann 
wäre es doch so, dass in L1 der Lernende intuitiv einen Unterschied machen könnte zwischen 
der semantischen Struktur ( oder Strukturiertheit der Inhaltseite der Sprache ) und 
Oberflächen struktur ( oder Strukturiertheit  der Ausdruckseite der Sprache ) . Gerade dieser 
Unterschied dürfte auch beim Erlernen einer Fremdsprache (L2) eine wichtige Rolle spielen.. 
Es würde in diesem Fall also darauf ankommen, dass der „Programmingenieur“ , d.h. der 
angewandte Linguist, solche Programme aufstellen kann, die es dem Lernenden ermöglichen, 
mittels wissenschaftlich fundierter Auswahl von Oberflächenstrukturen in L2 dieselbe 
semantische Struktur wie die bereits in der Ausganssprache (L1) vorhandene aufs neue in der 
L2 zum konkreten Sprachsystem aufzubauen.  
 
Die Rolle der sogenannten kognitiven Prozesse ist in diesem Zusammenhang also nicht zu 
unterschætzen; es muß zwar immer eine konkrete Einübung der Oberflächenstrukturen 
stattfinden, aber es ist auch zu betonen, daß der Spracherwerb im Fall einer Fremdsprache 
immer einen geistigen Sprung voraussetzt, der nur dann mit Erfolg unternommen werden 
kann, wenn er den gewünschten Input von Oberflächenstrukturen angeboten bekommt, die 
das Durchstoßen zur tieferen semantischen Ebene ermöglicgen soll. Die angewandte 
Linguistik würde gerade in diesem Fall den Auftrag haben, herauszufinden, welche 
syntaktisch – semantischen Elemente es erlauben, in möglichts kurzer Zeit und mit möglichts 
intensivem Gebrauch der intuitiven Lernstrategien des menschlichen Geistes zu einem neuen 
Sprachsystem, dem der L2 zu gelangen.  
 
Eine derartige kontrastive Linguistik würde es den angewandten Linguisten letzten Endes 
ermöglichen, zu einer expliziten Darstellung und Formulierung der Lernschwierigkeiten beim 
Fremdsprachenerwerb zu kommen. 
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MEDYA VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ: KISITLAMA SORUNU 

 
Prof. Dr. Sedat CERECİ∗ 

Öz 
Siyasetçiler tarafından çok fazla kullanılan medya siyasetin temel unsurlarından birine 

dönüşmüştür ve siyaseti yönlendirebilmektedir. Teknolojinin en yaygın ürünü olan medya 
dünyadaki her alana ileti aktarabilmekte, çok sayıda düşünce ve görüşü yansıtabilmektedir. 
Çoksesli ortamlar için elverişli araçlar olan medya, demokrasinin gelişiminde de büyük rol 
oynayabilecek özelliklere sahiptir. Medya, yaygın gücü nedeniyle tüm yöneticilerin ellerinde 
bulundurmak istediği araçlardır ve yönetici ve yakınlarına büyük çıkarlar sağlamaktadır. 
Medyanın her türlü görüşü ve iletiyi aktarabilen yaygın yapısı demokratik gelişim için çok 
elverişli nitelik taşımaktadır. Totaliter rejimle yönetilen toplumlarda medya, herkesin 
görüşünü yansıtmaktan çok monarkın sesini yansıtmakta ve kısıtlanmış araçlara 
dönüşmektedir. Demokrasiyi sevmeyen monarşi yanlıları medyayı kişisel çıkarları 
doğrultusunda kullanmakta, medyadan farklı görüş ve kararların yansımasına engel 
olmaktadır. Monarşilerde yönetici, eleştirilmeye tahammül edememekte, karalarını hiç 
kimseye danışmadan uygulamaktadır. Teknolojinin olanaklarıyla gücü artan medya, 
monarşiyle yönetilen toplumlarda tek sesli araçlar ve monarkın sözcüsü olarak rol 
oynamaktadır. Bazı dönemlerde monarşiyle yönetilen toplumlarda medya yalnızca monarkın 
karar ve görüşlerini aktarmış ve monarkın yönetim ve denetim araçları olarak kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Medya, demokrasi, monarşi, monark, kısıtlama. 
 

RELATION between MEDIA and DEMOCRACY: RESTRICTION MATTER 
Abstract 

Media are mostly used by politicians and became one of main components of policy 
and can guide policy. Media which are the most common products of technology can convey 
messages all regions in the world and can reflect numerous think and idea. Media are very 
available instruments for plural ambiences and can act great role for development of 
democracy. All administrators want to obtain media because of their common power and 
media provide much benefits to administarators and their relatives. Medya are common 
instruments and they can convey all opinions and messages and media are very available for 
democtratic development. Media reflect voice of monarch more than opinion of everybody in 
societies whis are governed under totalitarian regime and change into restricted instruments. 
Monarchists who do not like democracy use media due to their benefits and prevent media to 
reflect different opinions and decisions. Administrator in monarchies can not tolerate to be 
ciriticized and applied his decision without consulting anybody. Power of media increases due 
to technology and media are restricted and have a role as spokesman of monarch. In some 
societies which were governed under monarchy in some periods, media conveyed only 
decisions and ideas of monarch and were used as instruments of government and control of 
monarch. 

Key Words: Media, democracy, monarchy, monarch, restriction. 
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Giriş 
 
 Antik Roma’nın papirüslerinden bu yana her zaman yandaşları ve karşıtları tarafından 
denetim altında tutulmaya çalışılan medya, kitleleri çeken, dikkatleri yönlendiren, ikna eden 
niteliği nedeniyle yönetimlerin de doğrudan ilgi alanına girmiştir (Guillen, 2001, 1013). 
Yönetimlerin politikalarını, amaçlarını, kararlarını, bazen baskıcı taleplerini halka duyurmak 
ve duyuruları yinelemek için en etkili araçlar olan medya, demokrasiyle yönetilen 
toplumlarda farklı görüşlerin ve eleştirilerin dillendirilmesi bağlamında önemli rol oynarken, 
totaliter rejimle yönetilen toplumlarda, farklı görüş ve eleştirilere tahammülü bulunmayan 
monarkların elinde kısıtlanmış, tek sesli araçlara dönüşmektedir (Lang ve Lang, 2006, 174). 
Kişisel çıkarlarını gözeterek iktidarın olanaklarını elinde tutmak isteyen monarklar medyayı 
kısırlaştırarak, farklı seslere yer vermeyecek biçimde kullanmaktadır.  
 Dünyanın pek çok ülkesinde binlerce gazete, dergi, radyo ve televizyon kanalı yayın 
yapmakta, tüm atmosferi kuşatan internet ağları yeryüzünün hemen her alanına ulaşmaktadır. 
Medya denilen araçlar aracılığıyla her gün bir yerden başka yerlere sayısız ileti aktarılmakta, 
insanlar değişik konularda bilgi, görüş, izlenim sahibi olmaktadır. Medyanın çokluğu ve 
çeşitliliği, her türlü düşünce, görüş, inanç ve izlenimin medya aracılığıyla dünyada yayıldığı 
görüşüne yol açsa da, medyanın kullanımı bazı sorunları da beraberinde getirmektedir 
(Couldry ve Markham, 2006, 262). 21. yüzyılda, bazıları demokrasi adı altında totaliter 
yönetimlerin güçlenmesi, baskıcı kişi ve grupların yönetim ve denetim aracı olarak kullanmak 
istedikleri medyanın kısıtlanarak tek sesli araçlar biçiminde ortaya çıkmasıyla 
sonuçlanmaktadır. 
 Medya, toplumların monarşiyle yönetildikleri dönemlerde, monarkın ve yakınlarının 
sesi olarak kullanılmış, monarkın kararları ve idealleri medya aracılığıyla aktarılmış, farklı 
seslerin duyulmasına olanak verilmemiştir. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Çin, Nepal, 
Azerbaycan, Malezya, Tayland, Filipinler gibi ülkelerde monarşinin yoğun biçimde 
uygulandığı dönemlerde medya, öncelikle monarkın sesini duyurmak, sonra da aykırı 
görüşlere karşı çıkmak üzere monarkın elinde bir silah olarak bulundurulmuştur (Alimi, 2007, 
117). Teknik özellikleri ve yaygınlığı nedeniyle demokrasi için elverişli araçlar niteliği 
taşıyan medya, monarşiyle yönetilen toplumlarda kısıtlamanın, baskının ve tek sesliliğin 
aracına dönüşmektedir.  
 Teknolojinin tüm olanaklarından yararlanan ve kapitalist girişimi sonuna kadar 
kullanan medya olanaklarının bireylerin özel yaşamlarını kuşattığı bir dönemde, herkesin 
görüşünü söyleme fırsatı artarken, toplumların ve devletlerin daha çok tek sesliliğe doğru 
ilerlemeleri bir çelişkiyi gündeme getirmektedir. Artık hemen her toplumda çok sayıda 
iletişim aracı varken, yalnızca belirli seslerin duyulması, devletlerin halklara belirli çıkar 
hesapları doğrultusunda yanlı iletiler aktararak farklı görüşlerin duyulmasına olanak 
tanımaması, medya ve demokrasi arasındaki ilişkide bir sorunun varlığını ortaya koymaktadır 
(Wantchekon, 2004, 29). Demokratik gelişim için en elverişli araçlar olan medyanın çok 
seslilikten kaçınması, medya ile demokrasi arasında ciddi sorunların olduğunu 
göstermektedir. 
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 Totaliter Yönetimler, Monarklar ve Medya 
 
 Siyasal kavramların, demokrasinin, faşizmin, monarşinin, liberalizmin, totaliter 
rejimin tanımları ve içeriği dönemden döneme değişmekte, konjonktürel koşullara göre yeni 
biçimler kazanmaktadır. Ancak koşullar ne olursa olsun demokrasi her zaman katılımcılığı ve 
paylaşımı, monarşi ise yanlılığı ve baskıyı öngörmüştür. Tarihin değişik dönemlerinde 
karşılaşılan monarşi örneklerinin tümündeki ortak özellik, çeşitliliğin sınırlanması olmuştur 
(Blokker, 2009, 286). Yanlılığın temel ilke olduğu ve çeşitliliğin sınırlandığı yönetimlerde 
doğal olarak medya da yönetimin ilkeleriyle çalışmış, yönetimin görüşleri ve çıkar hesapları 
doğrultusunda yayın yapmıştır. Totaliter rejimler olan monarşilerin medyası monarşinin 
yönetici olan monarkın sesini yansıtmış, monarkın ve yakınlarının çıkarları doğrultusunda 
yayın yapmıştır.  
 Temel hakların krallardan, kiliseden ve iktidarda olan diğer kurum ve kişilerden 
alınması Avrupa’nın en büyük devrimi olmuştur. Bu durum basın özgürlüğü için de 
geçerlidir. Avrupa’da matbaacıların ve yazarların sansüre karşı mücadeleleri matbaanın 
Almanya’da 1450 yılında Johann Gutenberg tarafından icat edilmesiyle başlamıştır. Basın 
özgürlüğü iktidardakiler tarafından en tehditkâr özgürlük olarak kabul edilmiştir, çünkü 
matbaa insanların ilk defa geniş bir okur kitlesine ulaşmasını sağlamıştır. 15. yüzyılın ortasına 
kadar yaygın olan elle yazılmış enformasyon yalnızca küçük çapta bir dağıtıma, çoğunlukla 
manastırların ve üniversitelerin sınırları içinde olmak üzere, olanak tanımıştır (Cuilenburg, 
2010, 19). Basının özgürleşmesi her zaman yöneticileri, din adamlarını rahatsız etmiş, onları 
egemenliklerinin ve etkilerinin azalacağı kuşkusuna sürüklemiştir. 
 Geniş etki alanı ve çekiciliği nedeniyle çıkar hesapları yapan herkesin yararlanmak 
istediği medya, büyük çıkar potansiyeli bulunan siyaset alanında önemli rol oynamakta ve 
siyasetçilerin temel başvuru araçları olarak kullanılmaktadır. Tarih boyunca siyasetçilerin 
başlıca yönetim ve denetim araçları olan değişik medya unsurları, egemenliğin, baskının, 
hatta sömürünün değişik biçimlerde uygulanarak çıkara dönüştürüldüğü 21. yüzyılda göz 
kamaştırıcı görüntüleri ve çekici iletileriyle yönetimlerin temel aracı olarak yer almaktadır 
(Goldfarb, 2012, 151). Çağdaş zamanlarda da dönem dönem ve yer yer uygulanan monarşi, 
medyanın da totaliter rejime koşut olarak yanlı ve kısıtlı olarak kullanılmasıyla 
sonuçlanmaktadır. 
 Tek kişinin yönettiği monarşilerde yayın yapan medyada sürekli monarkla ilgili 
yayınlara rastlamak, monarkın kararlarıyla karşılaşmak doğal karşılanmaktadır. Haberler 
monarktan ve yakınlarından söz etmekte, monarkın çıkarlarına zarar vermeyecek filmler 
gösterilmekte, monarkı övmeyi adet haline getirmiş köşe yazarları yazmakta, monarkın 
sevdiği şarkıcıların söylediği şarkılar yayınlanmaktadır. Bir kişinin tüm devlet organlarına ve 
yasa yürütücülerine hükmettiği monarşilerde, medyanın her gün monarkın demeçlerini, 
icraatını, özel yaşamını konu edinen yayınlar yapması, başka konularda, özellikle monarkın 
yaklaşımıyla örtüşmeyen kişilerin yaklaşım ve eylemleriyle ilgili konulara uzak kalması 
medyadaki kısıtlamanın en çarpıcı göstergesidir (Ferrara, 2012, 26). Benzer uygulamalara 
bazen, demokrasiyle yönetildiğini savunan ülkelerde de rastlanmaktadır. 

Devleti oluşturan tüm unsurları, toplumsal yaşamın unsurlarını ve dış etkileri denetim 
altında tutmak ve toplumu istediği gibi yönlendirmek için yönetimlerin mutlak güçlü araçlara 
gereksinimi bulunmaktadır. Geleneksel yöntemlerin etkili olmadığı modern toplumlarda 
yöneticiler açısından amaca ulaşmanın en kolay yolu medyayı kullanmaktır. Medya, çekici 
özelliği, etkileyici ve inandırıcı gücüyle yöneticilerin, özellikle yoğun propaganda ve 
yönlendirmeyle toplumları yönetmeye çalışan totaliter monarkların temel başvuru araçlarıdır 
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(Murphy, 2008, 305). Toplumun da temel başvuru araçları ve referans kaynakları olan medya, 
sağladığı güvenle toplumu kolayca yönlendirebilmektedir.  

Yöneticilerin yasallığı sağlamak için erişim ve etki gücünden yaralandıkları araçlar 
olan medya, halkın denetimi ve karar alma süreçlerine katılımını sağlayan araçlardır, Bu 
anlamda medya, demokratik gelişim için elverişli araçlardır (Erdem, 2011, 22). Yasal bir 
yönetim, eşitlik, yönetimin eleştirilmesi, tüm bunların toplumun her kesiminin ulaşabileceği 
medya aracılığıyla yapılması monarkları ürkütmektedir. Totaliter rejimle çıkar sağlamak 
amacı gücen monarklar, medyanın sağladığı iletişim, eleştiri ve sorgulama ortamını kendileri 
için tehlike olarak görmektedir. (Choi ve James, 2007, 43). Totaliter rejim yanlıları, ancak 
medyayı kendileri ele geçirdiklerinde yoğun olarak kullanmaktadır.     

Her monark olabildiğince uzun bir süre, çoğu zaman ölünceye kadar bir toplumu 
yönetmeyi, hırslarını tatmin etmeyi, kendisinin ve çevresinin maddi varlığını arttırmayı, bu 
bağlamda ülkesinin ve toplumun tüm olanaklarından yaralanmayı amaçlar ve bunun için daha 
önce denenmiş monarşi yöntemlerini kullanır veya özgün tekniklerini geliştirir. Pek çok 
monarkın geleneksel eğilimi de, monarşiyi ve monarşinin çekici olanaklarını kendisinden 
sonra ailesinden birine bırakmaktır (Coomarasamy, 2002, 21). Monarkların halkları yönetmek 
ve denetim altında tutmak için ilk başvurdukları yöntem, en geleneksel yöntem olan baskı ve 
bezdirmedir.   
 Farklı görüş ve düşüncelere olanak tanımayan, baskıcı totaliter rejimler tarih boyunca 
bazı kişi ve grupların amacı olmuş, çıkar yolu olarak kullanılmıştır. Tüm devlet olanaklarının 
bir kişi, grup veya yakınları için kullanıldığı totaliter rejimler, toplumun tüm birikimini ve 
araçlarını da kendi çıkarları için kullanmaktadır (Wagner, 1959, 277). Monarşi olarak tarihte 
yer alan pek çok devlet ve çağdaş dönemlerde de değişik adlarla ortaya çıkan totaliter 
yönetimler, demokratik gerekleri toplumdan uzak tutarak kişisel çıkarlarının tehlikeye 
girmesini önlemeye çalışmıştır (Schambra, 1978, 217). Farklı görüşlerin, düşüncelerin, 
kararların kendi çıkar hesaplarına zarar vereceğini düşünen monarklar, türlü yöntemlerle 
demokrasinin yolunu kapatmaya çalışmıştır. 
 Monarşiyi bir baskı rejimine dönüştüren monarklar pek çok zaman tinsel çöküntüler, 
karmaşalar, doyumsuzlukla monark olmayı seçmekte, monarşiyi yaratmaktadır. Çoğunlukla 
psikolojik sorunların, ihtirasın, yetmezliklerin, doyumsuzlukların görüldüğü monarklar, bazen 
kendilerini tanrı olarak da nitelemektedir. Yönettikleri toplumun üzerinde tüm haklara sahip 
olduklarına inanan monarklar, kendilerine tanıdıkları sayısız yetkiyle güçlü görünmeye 
çalışmakta, istediklerini yapma eğilimine girmektedirler (Abdulhamid ve İsmail, 2013, 99). 
Bu bağlamda monarkların ilk eylemleri, çıkarları için tehlike oluşturan farklı sesleri 
engellemek, kaynaklarını ortadan kaldırmaktır. 
 Demokrasi öteden beri yöneticiler ve doğal hukuku paylaşmak istemeyen bazı elit 
kesim için sorun olmuş, bazılarınca “demokrasinin kökeni” olarak bilinen Antik Yunan’da 
bile eleştirilmiştir. Eski Yunan düşünürleri Aristo ve Platon'un "ayak takımının yönetimi" 
diye eleştirdiği demokrasi, tüm yurttaş ve unsurların, organizasyon veya devlet politikasını 
şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimi olarak tanımlanmakta ve bütün 
içindeki herkesin katılımını amaçlamaktadır. Her unsurun yönetime ve kararlara katılması, 
yönetimi ve denetimi tek başına elinde tutmak isteyenlerin amaçlarıyla örtüşmemektedir 
(Woodberry, 2012, 268).Yakınlarının çıkarlarını da gözeterek tek başlarına egemenlik 
hırslarını tatmin etmek isteyen monarklar için demokrasi bir tehlike olarak görünmektedir.  
 Kişinin düşün dünyasından kamusal alanlara kadar her ortamda özgürlüğü ve 
çoğulculuğu savunan demokrasi, kitlelere ulaşan araçların yaygınlaşmasıyla gelişmektedir. 
Demokrasiyle tanışmayan ya da problemi olan toplumlarda kamusal alan Habermas’ın ifade 
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ettiği gibi özgürlüklerin ve farklılıkların alanı olarak gelişememiştir (Çaha, 2004, 65). 
Özgürlüğün temel ilke olduğu demokrasi, temel yaklaşımı nedeniyle monarşinin karşısında 
duran bir rejimdir. Kamusal yaşamı özgürlüklerin ve hakların hayata geçirildiği alan haline 
getirmek, ancak siyasal erkin, başka bir deyişle devletin kamusal yaşamdaki etkinliğinin 
sınırlandırılmasıyla mümkündür (Ercins, 2013, 311). Monarkların yaklaşımı ise siyasal 
etkinliği sınırlandırmanın tam tersine, farklı sesleri sınırlandırmak ve farklı sesleri yansıtanları 
kısıtlamaktdır. 

Urartu Devleti, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Rus Çarlığı, Osmanlı 
İmparatorluğu gibi devletler, güçlü monarklarla yönetilen; demokrasiden sözetmenin olası 
olmadığı yapılardır. Demokrasi, monarşiyle örtüşmeyen, tek sesliliği sindiremeyen yapısıyla, 
baskıcı yönetimlerde barınamamış ve gelişememiştir. Hukuku herkes için uygulandığı, 
eşitliğin temel ilke olarak benimsendiği, herkesin görüşüne ve inancına saygı duyulan 
toplumlarda kullanılan temel toplumsal araçlar demokrasinin gelişimini de 
kolaylaştırmaktadır (Baum ve Lake, 2003, 341). Basit insan topluluklarında olduğu gibi, 
örgütlenmiş toplumlarda ve toplumları yöneten devletlerde de medya işlevi gören araçlar 
kullanılmış, devletten yurttaşlara, yurttaşlardan devlete, bireylerin kendi aralarında aktarılması 
gereken iletiler her çağın medyasıyla yansıtılmıştır. 
 Urartu Devleti’nde yazıtlar ve ulaklar; Roma İmparatorluğu’nda forum alanları ve 
papirüsler; Bizans İmparatorluğu’nda haberciler ve agoralar; Osmanlı İmparatorluğu’nda 
fermanlar ve nâmeler ileti aktaran araçlar ve alanlar olarak iletişimi sağlamışlardır. 
Monarşiyle yönetilen toplumlarda bireyler çoğunlukla sözlü iletişimi kullanırken, devlet 
yöneticileri çağdaş medyayı taraflı olarak kendi iletilerini halka aktarmak, kararlarını dikte 
ettirmek için kullanmışlardır. Halkın görüşlerini önemsemeyen monarklar, halkın kendilerine 
aktarmak istediği iletiler için gerekli olanakları sağlamaktan kaçınmışlardır (Otis, 2002, 125). 
Farklı görüşler veya monarkın kararlarına aykırı düşünceler monarkın ve yakınlarının 
çıkarlarını etkileyeceği için, farklı görüşlerin yolu kapatılmaya çalışılmıştır.  
 İletişim ve diyalogla gelişen ve işleyen demokrasi, herkesin birbirinden haberdar 
olmasını, yönetimin kararların halkın değişik kesimlerince öğrenilmesini, halkın değişik 
kesimlerinin görüş ve isteklerinin yönetimce öğrenilmesini, tüm bireylerin toplumsal 
olanaklara ulaşmasını sağlayan araçlara gereksinim duymaktadır. Teknolojiyle biçimlenen 
çağda iletişim, haber ve bilgi alışverişi işlevini medya üstlenmektedir (Korkmaz, 2012, 2252). 
Demokrasilerde ekin araçlar olan medya, demokrasiden uzaklaşan yönetimlerde iktidarın 
silahına dönüşmektedir.  
 Monarkların yönettiği toplumlarda büyük ölçüde yöneticinin ve yakınlarının çıkarları 
doğrultusunda kararlar alınmakta, politikalar geliştirilmektedir. Bu kapsamda medya da söz 
konusu politikalar içinde değerlendirilmekte ve medyanın da monarşinin çıkar hesaplarına 
katkıda bulunması, hatta doğrudan hizmet etmesi için düzenlemeler yapılmaktadır. 
Monarşiyle yönetilen toplumlarda medya da monarşinin bir unsuru olarak çalışmakta, 
monarşinin niteliğini uygun olarak tek ses çıkarmaktadır (Tresch, 2011, 117). Monarkla aynı 
görüşe ve yaklaşıma sahip olmayan farklı grupların görüşlerine kapalı olan monarşi medyası, 
demokrasiyi ancak vitrin malzemesi veya kandırmaca olarak kullanmaktadır. 
 Herkesin izlenimlerini, görüşlerini, kararlarını baskı altında kalmadan, istediği gibi 
söyleyebileceği bir ortam gerektiren demokrasi, monarşinin farklı görüşlere ve karakterlere 
kapalı olan, farklılığı tehdit olarak gören karakteriyle uzlaşamamaktadır. Bu nedenle 
demokrasinin işine yarayabilecek araçlar ve olanaklar monarşiler tarafından reddedilmekte, 
tehlike olarak görülmektedir. Tek adamla yönetilen ülkelerde medyanın sürekli sıkı bir 
denetim altında tutularak yöneticinin ve yakınlarının aleyhine ve görüş ve kararlarına aykırı 
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yayın yapılması engellenmektedir (Howlett, 2009, 85). Akıllı monarklar, halkın bu 
engellemeye tepkisini önlemek için, değişik karakterlerle yayın yapan, ancak hep aynı sesleri 
yansıtan medyaya olanak tanımaktadır. 
 Mutlak özgürlük gerektiren demokrasi, herkesin, yönetimi kaygılanmadan 
eleştirebildiği, isteklerini dile getirebildiği, herkesin kimliğini korkmadan açıklayabildiği bir 
özgürlük dizgesidir. Özgürlüğü, insana ait olan bir mülk olarak tanımlayan Heidegger, 
özgürlüğü gerçeğin özü olarak algılamaktadır (Babich, 2007, 228). Herkesin korkmadan 
görüşlerini ve isteklerini söyleyebildiği bir ortam, çıkar hesaplarına karışılmasını istemeyen 
monarkları rahatsız etmekte, değişik görüş ve eleştirilerin yer aldığı demokratik medya 
monarkları ürkütmektedir. Bu nedenle monarklar, türlü görüş ve eleştirileri yayma olanağı 
bulunan medyayı kısıtlama yoluna gitmektedir. 
 Dünyada giderek yaygınlaşan monarşik eğilim, kişisel hırslarına yenik düşmüş, büyük 
çıkarlara ve egemenlik kurmaya göz dikmiş kişi ve grupların cesaretini arttırırken, 
teknolojinin olanaklarıyla gelişen medya da sınırsız gücüyle monark adaylarının ağızlarını 
sulandırmaktadır. Demokrasi için elverişli araçlar olan medyayı, monarşinin araçları olarak 
kullanmak yoluyla egemenlik sağlama planları yapan monarşi yanlıları, medyayı tek ses 
çıkaran yanlı araçlar olarak kullanmaktadır (Dixit, 2005, 1508). Eğitilmemiş duygular, 
güdüler, en çok hırsla iktidar yetmezliklerini doyurmaya ve somut varlığa doymaya çalışan 
monarklar, medyanın sınırsız gücüyle amaçlarına ulaşırken, monarşi de medya aracılığıyla 
gelişmektedir. Medyayı iktidar ve güç aracı olarak kullanan monarklar nedeniyle medyada tek 
seslilik gerçeği artmaktadır. 
 
 Sonuç 
 
 Bilgilerin, görüşlerin ve her türlü iletinin bir yerden başka bire aktarılmasını sağlayan 
medya, kitleleri ikna edici etkisiyle her zaman dikkat çekmiş, çıkar hesapları yapanların elde 
etmek istediği araçlar olmuştur. Her türlü görüşü aktarma olanağı bulunması nedeniyle 
çoğulcu ortamları geliştiren, demokrasiye katkıda bulunan medya, çoğulculuk karşıtlarını 
rahatsız etmiş, özellikle totaliter rejimleri, monarşiyle yönetilen toplumların monarklarını 
kaygılandırmıştır. Demokrasiye inanan yöneticilerin, çoğulcu ortamı oluşturmak için geliştirip 
yaygınlaştırmaya çalıştığı medya, monarşinin gereğine inanan yöneticiler tarafından 
kısıtlanmaya çalışılmıştır.   
 Tarihin her döneminde, teknolojinin en küçük ayrıntıları görüntüleyebildiği bir düzeye 
ulaştığı 21. yüzyılda bile var olan totaliter rejimler, tek kişinin yönetici olduğu monarşiler, 
ülkedeki tüm koşulları ve olanakları yönetici ve yakınlarının çıkarlarına göre 
biçimlendirmekte ve denetlemektedir. Çıkarlarına karşı olan her etkiyi engelleme, kısıtlama, 
ortadan kaldırma yaklaşımıyla hareket eden monarklar, egemenlikleri için tehlike olarak 
gördükleri, politikalarını ve eylemlerini eleştirme olasılığı bulunan medyayı özellikle 
engellemeye, medyadaki çok sesliliği kısıtlamaya çalışmaktadır.  
 Temel yaklaşımı çoğulculuk ve özgürlük olan demokrasi, farklı seslerin, görüşlerin 
yaklaşımların duyulması, paylaşılması için gerekli ortamları ve olanakları da geliştirmekte, 
özellikle yönetimin eleştirilmesini ve yanlışlarının düzeltilmesini gerekli görmektedir. 
Demokrasinin bu yaklaşımı totaliter yöneticiler, monarklar için tehlike olarak algılanmakta, 
bu nedenle demokratik yaklaşım monarklar tarafından engellenmektedir. Farklı görüşlerin ve 
eleştirilerin yer aldığı yaygın medya monarkları ürküten en büyük tehlike olarak görüldüğü 
için ise, monarşilerde medya en sıkı biçimde denetlenmekte, tümüyle ele geçirilmeye 
çalışılmakta, olabildiğince kısıtlanmaktadır. 
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 Sağlıklı olmayan bir ruh halinin sonucu olarak ortaya çıkan monark olma durumu, 
doğal olarak sağlıklı olmayan sonuçları da beraberinde getirmekte, ancak monarkın 
sağlıksızlığı artık yalnızca kendisini değil büyük kitleleri etkilemekte ve olumsuz sonuçlara 
sürüklemektedir. Hemen her özgürlüğün kısıtlandığı monarşilerde, medya çalışmalarının 
kısıtlanması, monarkın egemen olduğu toplumun dünyaya açılan kapılarının kapanması, 
ufuklarının daralması, seçme ve karar verme yetilerinin zayıflaması, yaşama bağlılıklarının 
azalması anlamına gelmektedir.   
 Kişi haklarının kullanılabildiği, bireylerin kendilerini anlatabildikleri demokrasinin 
varlığı, insanın uygar bir biçimde yaşamasını sağlamaktadır. Özgürlükçü ortam, insanın insan 
olarak yaşama hazzını almasını sağladığı gibi, üretimin artmasına, uluslararası alandaki 
saygınlığa da neden olmaktadır. Toplumları da geliştiren demokrasi, özgür medya ile güç 
kazanmaktadır. Bu nedenle demokrasinin doğal gereklerinden bir olan özgür medya, 
kısıtlanmadan, engellenmeden, herkesin uygar biçimde görüşlerini, izlenimlerini, eleştirilerini 
aktarabileceği biçimde çalışmalıdır.    
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İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ 
BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Abdulvahid SEZEN* 

ÖZ 

 

Bu çalışmada, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın örneklemini, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesine bağlı İlahiyat Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler arasından tesadüfî 
yöntemle seçilmiş 87 kişi (erkek=31, kız=56) oluşturmaktadır. Deneklerin yaş ranjı, 18–27 
olup, yaş ortalaması 21.25’dir. Veri toplama aracı olarak, “Zaman Yönetimi Envanteri” 
kullanılmıştır. Öğrencilerin zaman yönetimi envanterinden aldıkları toplam puan minumum 
46 maximum 122 olup, ortalama ise 85.21’dir. Öğrencilerden üst sınıf olan grubun diğer 
gruplara göre ZYE toplam puanları daha yüksektir. Zaman planlaması ile yaş, sınıf, toplam 
ZYE puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Zaman Yönetimi, İlahiyat Fakültesi Öğrencileri. 

 

AN EXAMINATION OF TIME MANAGEMENT SKILLS AMONG THE STUDENTS 
OF DIVINITY FACULTY 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine time management skills of divinity 
students. The sampling group of study (87 students: 31 male, 56 female) are randomly 
selected from the pool of students of the divinity faculty of Çanakkale Onsekiz Mart 
University. The age of sample ranges from 18 to 27 (mean age=21.25). As for the instruments 
used for gathering data  is “Time Management Inventory”. Divinity student’s total time 
management points were minimum 46 maximum 122 and mean is 85.21. Total time 
management points were higher at upper-class group than the other groups. There was a 
significant correlation between time planning and age, class, total time management points. 

Key words: Time management, The Students of Divinity Faculty. 

 
 

                                                 
* Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, vahitsezen@hotmail.com  
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Giriş 

Günümüzde boş zamanlar ve nasıl değerlendirileceği sorunu daha çok işte geçirilen zamanın 
artan önemiyle yakından ilişkilidir. İş hayatının daha verimli sonuçlar üretebilmesi boş 
zamanların önemini ve etkin kullanımının gereğini de ortaya çıkarmaktadır. Endüstrileşmeyle 
otomasyonun sağladığı iş saatlerinin azalması, ücretli tatiller gibi değişiklikler insanların boş 
zamanlarının artmasına yol açmakta ve aynı zamanda bunun nasıl değerlendirileceği konusu 
gündeme gelmektedir. Bu durum insanın içinde bulunduğu her dönemde önemle ele 
alınmalıdır. Özellikle bireylerin kişilik gelişimlerinin büyük ölçüde biçimlendiği, yetişkinlik 
modelinin kurulduğu bir geçiş dönemi olarak görülen üniversite gençliği açısından etkisi daha 
da önemli görülmektedir. Öğrencilerin sahip oldukları cinsiyet, yaş ve sosyo-ekonomik 
özelliklerine göre boş zamanlarını kimlerle, hangi faaliyetlerle ve nerelerde geçirmeyi tercih 
ettiklerinin belirlenmesi birçok araştırmacı için ilgi çekici bulunmuştur. Gençlerin zaman 
yönetim eğilimlerini ve değerlendirmelerini kendi anne-baba eğitim durumlarının doğrudan 
etkilediği de tespit edilmektedir (Süzer, 2000). 
 
Rekabetin hızla arttığı ve birim zamanda özümsenmesi gereken bilgi sayısının eskiye nazaran 
giderek çoğaldığı günümüzde, insanların zamana karşı duyarlılığı da farklılaşmaktadır. 
Çağdaş işletmeciler zamanı, kıt kaynaklar arasında ve geri dönüşü mümkün olmayan, 
toplanamayan, ertelenemeyen, biriktirilemeyen, bu nedenle de dikkatli kullanılması gereken 
bir faktör olarak değerlendirmektedirler (Akat ve Budak, 1999). Zaman hepimizin eşit olarak 
sahip olduğu, her meslekten bireyler üzerinde baskı yapan evrensel bir kaynaktır. Profesyonel 
çalışma yapan herkes zamanını akıllıca kullanmak ve planlamak zorundadır. Böylesine 
değerli bir kaynak olan zamanın etkili ve üretken olarak kullanılabilmesi son yıllarda “ Zaman 
Yönetimi” adlı yeni bir kavramın ortaya çıkmasına neden olmuştur (Öncel, Büyüköztürk ve 
Özçelikay, 2005). 
 
Zaman yönetimi esaslarının bireylerce anlaşılması ve uygulanması bireylerin problemlerini 
çözmemektedir fakat bireylerin etkili çözümlere ve sonuçlara ulaşmasına yardımcı 
olmaktadır. Timpe (1987) zaman yönetiminin geliştirilmesinin bireyin üretkenliğini ve genel 
performansını etkilediğini vurgulamaktadır. Benzer olarak Mackenzie (1990), zaman 
yönetiminin bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olduğunu, stresi azalttığını, 
dengeli bir yaşam sağladığını, verimliliği artırdığını ve hedeflere ulaşmayı kolaylaştırdığını 
ortaya koymuştur. Deneysel çalışmalar olumlu zaman yönetimi uygulamalarının, iş doyumuna 
(Landy, Rastegary, Thayer & Calvin, 1991), algılanan bireysel örgüt performansına (Lim, 
1993), akademik performansın bireysel değerlendirilmesine (Macan, Shahai, Dipboye & 
Philips, 1990) ve akademik not ortalamasına (Britton & Tesser, 1991) olumlu etkisinin 
olduğunu göstermektedir (akt.: Alay ve Koçak, 2003).  
 
1. Zaman Olgusu ve Kavramı 
 
Kelime anlamı olarak zaman, olayların geçmişten bugüne gelip, geleceğe doğru birbirini takip 
ettiği, bireyin kontrolü dışında kesintisiz devam eden bir süreçtir (Smith,1998:24). Ancak 
zamanın göreceli bir kavram olması sebebiyle genel ve net bir tanım yapmak mümkün 
görülmemektedir (Türkmen,1999:2). Zaman olayların ardışıklığını görerek bireyin zihninde 
yarattığı ve olayların bundan sonra da içinde olup gideceklerinin düşünüldüğü başı ve sonu 
olmayan soyut bir kavramdır (Sucu,1996:3). Başka bir ifadeyle zaman, bir eylemin geçtiği 
süredir. Bir an için evrende hareket halinde olan her şeyin durduğu varsayıldığında böylesi 
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statik bir ortamda zaman olgusundan söz edilememektedir (Özgen ve Doğan, 1997:137). 
Zaman önüne geçilemez bir şekilde, sabit bir hızla akıp giden ve tüm bireylerin eşit şekilde 
sahip olduğu önemli bir değerdir (Özgen,1998:56). Farklı ortamlara ve farklı varlıklara göre 
zamanın anlamı değişmektedir. Zaman; objektif zaman, sübjektif zaman ve yönetsel zaman 
olarak tanımlanabilir. Objektif zaman saatle ölçülebilen zamandır. Sübjektif zaman ise 
hissedilebilen ya da algılanan zamandır. Birey, saatin neyi gösterdiğine bakmaksızın olayda 
geçen süreyi kısa ya da uzun olarak hissetmekte ve buna göre kısa ya da uzun süre olarak 
algılamaktadır. Saatin gösterdiği zaman olarak da ifade edilen objektif zaman, çok kesin 
birimlerle ölçülürken; sübjektif zamanın anlaşılması güçtür (Sabuncuoğlu ve Tüz;1996:192; 
akt.: Akatay, 2003). 
 
Zaman, her gün ve her an yaşadığımız ama üzerinde fazla düşünmediğimiz, hatta tam olarak 
ne olduğunu bile pek bilmediğimiz bir olgudur. Zaman hepimizin hissettiği ama 
dokunamadığı geri dönüşü olmayan yaşantımızdaki en önemli, aynı zamanda tanımlanması 
zor ve soyut bir kavramdır (Passig, 2005). Passig (2002) zamanın fiziksel ve psikolojik 
boyutları olduğundan bahsetmektedir. Fiziksel zaman saatlerle ifade edilirken, psikolojik 
zaman bilinçlenmeyle ilgilidir ve her biri psikolojik an olarak adlandırılan zaman 
birimlerinden oluşmaktadır. Cowey’e (1995) göre zaman doğrusal değil varoluşsaldır, niceliği 
değil niteliği ve kalitesi önemlidir. Bir başka deyişle önemli olan bir işe ne kadar zaman 
harcadığınız değil, o süre içinde ne kadar değer elde ettiğinizdir. Haynes (1999) zamanın 
“insanların içinde bulundukları an” anlamında tüm bireylerin eşit miktarda sahip olduğu çok 
az şeyden birisi olduğunu belirtmektedir. Ancak zamana karşı yaklaşımımız çocukluktan beri 
bize öğretilenler, gördüklerimiz, yaşadıklarımız yani genel yaşam tarzımızla ilgilidir (akt.: 
Eldeleklioğlu, 2008). 
 
2. Kişilerde Zaman Algısı 
 
Toplumda işlerin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için kişilerde bireysel olarak kazanılmış 
ortak bir zaman algısına ihtiyaç vardır. Çünkü insanlar, zamana bağlı olarak günlük 
yaşantılarını düzenlerler. Bireylerde ilişkileri ve işleri düzenleyen zaman yönetimi becerisi, 
sahip oldukları zaman algıları çerçevesinde gerçekleşir. Zaman algısı, hem zihinsel hem de 
sosyal bir olgudur. Zihinseldir, çünkü insan, gün ışığı periyoduna bağlı olarak kazanmış 
olduğu, vücuduna ait pek çok etkinliği düzenleyen biyolojik saati yanında, bir de yaşanan 
olayları kronolojik bir sıralamaya tâbi tutabilen ‘zihin saati’ne sahiptir. Zihin saati; 
saliselerden, saatlere ve yüzyıllara kadar uzanan zaman süreçlerini önce kendi içinde bir 
düzene sokar, sonra da bunların beyinde bir sıraya göre yerleştirilmesini sağlar. Yaşanan her 
olay, bu zihin saatinin içinde belirli bir yere kaydedilir. Bu sayede bir olayın hangi olaydan 
önce veya sonra yaşandığı, neyin ne kadar süre olduğu gibi pek çok verinin hatırlanabilmesi 
sağlanır (Candaş, 2002:52). Diğer yandan zaman algısı sosyal bir olgudur. Çünkü insanlar 
arası ilişkileri düzenlediği gibi, sosyal bir kurum olarak çocukluktan başlayarak öğrenilmesi 
gerekmektedir. Aksi takdirde, yani kişi ilk on yılda zaman kurumsallaşmasına uygun bir 
şekilde kendini disiplin altına almayı ve kısıtlamayı öğrenmezse, toplumda yetişkin bir insan 
konumunu elde etmesi zor olabilecektir (Elias, 2000: 24). Her şeyin belirli bir dakikliğe bağlı 
olarak yürüdüğü günümüz toplumlarında, bu yargının abartılı sayılamayacağı söylenebilir 
(akt.: Safran ve Şimşek, 2009).  
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Zaman algısı ve zaman kavramının gelişimi ilk çocukluk yıllarından itibaren gelişmeye 
başlamakla birlikte ergenlik yıllarında tamamlandığı ileri sürülmektedir (Passig, 2002). Passig 
(2005) bebeklikten ergenlik dönemine kadar zaman kavramının gelişimiyle ilgili iki temel 
açıklama olduğunu belirtmektedir. Bunlar psiko analitik ve bilişsel açıklamalardır. Psiko 
analitik yaklaşımda Freud’a göre zaman algısı, çocuğun hazzı erteleyebilmesinin ve ego 
gelişiminin bir parçasıdır. Bebeklikte zaman algısı anlardan oluşur, olaylar birbirine bağlı 
değildir ve hemen unutulur. Çocuk büyüdükçe hafıza da gelişir ve çocuğun olaylar arasında 
bağlantı kurmasını sağlar. Çocuk olayların seri halinde gelişmeye başladığını anlar ve zaman 
matrisi bu şekilde gelişir. Zaman matrisi aynı zamanda anne ile çocuk arasında kurulan bir 
bağdır. Bilişsel yaklaşımda ise Piaget çocuğun zamanın bulunmadığı bir dünyada yaşadığını 
ve zaman kavramının aşamalar halinde geliştiğini söylemektedir. Erken çocukluk yıllarında 
geçmiş, gelecek ve şu an bilincinin oluşmasında ön koşul olan hatırlama kabiliyetini 
kazanmamıştır. Erken çocukluk döneminde zamanın anlar bütünü olarak yaşandığı farz 
edilmektedir. Onun için küçük çocuk tümüyle şu andan oluşan bir dünyada yaşamaktadır. 
Yalnız beş yaşından sonra çocuk geçmiş gelecek ve şu an arasındaki farkları derinlemesine 
anlar. Zamanın tüm boyutları ile tarihsel zamanda dahil, tümüyle hakimiyet altına alınması, 
ergenlik çağında 14- 18 yaşlarında başarılmaktadır. Çocukluk ve ergenlik yıllarında zamanı 
etkili bir şekilde kullanabilmek geliştirilmesi gereken tutumlardan biridir. Özellikle ergenler 
kimlik gelişimi, sosyal gelişim, akademik başarı, ileride sahip olacakları mesleğe hazırlanma, 
geleceği planlama gibi karmaşık görevleri başarmak zorundadır (Seginer ve Lilach, 2004). 
Tüm bu karmaşık gelişimsel görevler esnasında ergenlerin zamanın önemini kavramaları, 
zamanı kullanma ile ilgili alışkanlıklarını fark edebilmeleri, eğer yanlış alışkanlıklar 
geliştirmişlerse bunları değiştirmeleri başarılı olmaları açısından önemlidir. Çünkü zaman 
bilincinin olmadığı bir ortamda yaşam kontrolü de kaybolmakta, gelişme, başarı tesadüflere 
ve kadere bağlanmaktadır (Passig, 2002). Oysa zamanın belirlenen amaçlar, istekler 
doğrultusunda kullanılması başarının kapılarını aralamaktadır (akt.: Eldeliklioğlu, 2008). 
 
3. Zaman Yönetimi Kavramı 

Zaman yönetimi işgücü yoğun yöneticilerin zamanlarını daha iyi organize etmelerine 
yardımcı olmak amacıyla bir eğitim aracı olarak Danimarka’da doğup, dünyaya yayılmıştır. 
Günümüzde ise özellikle profesyonel çalışma hayatında başarının en önemli unsurlarından 
biri durumuna gelmiştir. Lakein’e (1973) göre zaman yönetimi, ihtiyaçların belirlenmesi, 
ihtiyaçlara ulaşmak için amaçların hazırlanması, gerekli görevlerin önceliklendirilmesi ve bu 
görevlerin planlama, programlama ve liste yapma yöntemleriyle kaynaklara ve zamana göre 
ayarlamasını kapsar (Francis-Smythe ve Robertson, 1999: 334). Zaman yönetimi, bireysel 
açıdan kişinin özel ve iş hayatında amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşabilmesi için 
planlama, organize etme ve kontrol etme gibi yönetim fonksiyonlarını kendi faaliyetlerine 
uygulama sürecidir. Zamanını iyi yöneten kişiler, kendi özel faaliyetlerine daha fazla zaman 
ayırabildikleri gibi meslek ve iş hayatında da amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde 
ulaşabilirler (akt.: Kocabaş ve Erdem, 2003). 
 
Philips (1988)’e göre zaman yönetimini temel kavram ve yaklaşımları itibariyle “geleneksel 
zaman yönetimi” ve “yeni zaman yönetimi” olarak ikiye ayırmak mümkündür. Geleneksel 
zaman yönetiminin temsilcilerinden olan Lankein (1973) ve Mackenzie (1978)’e göre zaman 
yönetiminin temel kavramları, kontrol ve planlama, önceliklerin belirlenmesi ve yetki devri, 
rahatsız edici unsurların ve ertelemelerin ortadan kaldırılmasıdır. Yani temel esas “hedeflerin 
belirlenmesi ve listelenmesi” dir. Yeni zaman yönetiminde ise temel esas “değerlerin açığa 
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çıkartılması ve hedeflerin belirlenmesi”dir. Hedefler genellikle “sahip olma”yı ortaya 
koyarken, değerler “var olma” sebebini oluşturmaktadır. Dolayısı ile değerlerin ortaya 
konulması hem bireylerin hem de örgütlerin gelişimi ve gereksinimleri için son derece 
önemlidir. Aynı zamanda bireyin ve çalıştığı örgütün ortak değerleri paylaşması yapılan 
işlerin amacına ulaştırılmasında ve problemlerin çözümünde uyumu sağlanmaktadır (akt.: 
Alay ve Koçak, 2003). 
 
Zaman yönetimi zamanımızın, amaçlarımızın, hedeflerimizin, sosyal yaşantımızın ve 
zevklerimizin içerdiği etkinlikleri bir arada yürütebilecek bir biçimde planlanması şeklinde de 
tanımlanmıştır (Özgen, 2000). Zaman konusunda başarı kriteri sadece hedefe ulaşmak değil 
aynı zamanda hedefe en hızlı şekilde ulaşmaktır (Yeşilyaprak, 2003). Zamanı yerinde ve 
uygun kullanmasını bilen insanlar önceliklerini bilerek, bunu gerçekleştirmek üzere planlar 
yapmaktadırlar. Planlama ise insan hayatını düzene sokacak iki katkı sağlamaktadır. 
Bunlardan birincisi bulunan noktadan ulaşılmak istenen noktaya nasıl varılacağını 
göstermekte, ikincisi hedeflenen noktaya en kısa sürede nasıl ulaşılacağını tanımlamaktadır 
(Efil, 1999). Zamanı planlayamama akademik başarının düşmesine (Cambell ve Svenson, 
1992) diğer kişisel ve sosyal faaliyetlerimize yeterince zaman ayıramamıza neden olmakta ve 
yaşamdan alınan doyumu azaltmaktadır. Smith’e (1998) göre bireylerin zamana karşı 
yaklaşımları ve kullanma biçimleri, onların psikolojik olarak gergin veya depresif olmalarını 
belirlemektedir. Sabuncuoğlu ve Tüz (1998) zamanı iyi düzenleyemeyen bireylerin 
kaçınılmaz olarak stres yaşadığını, zamansızlıktan şikayet edenlerin büyük çoğunlukla 
zamanlarını nasıl kullanacaklarını veya yöneteceklerini bilmediklerini belirtmektedirler 
(akt.:Eldeliklioğlu, 2008). 
 
4. Zaman Yönetimi İle İlgili Yapılan Çalışmalar 

Macan ve diğerleri (1990) üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi davranışlarını 
incelemişlerdir. Bu çalışmada araştırmacılar, öğrencilere yönelik olarak hazırladıkları TMB 
(Zaman Yönetimi Davranış Ölçeği) ile öğrencilerin zaman yönetimine ilişkin tutum ve 
davranışlarını akademik performans ve stres ile ilişkisi incelenmiştir. Yine Macan (1994) bir 
başka araştırmada, zaman yönetimi eğitiminin; zaman yönetimi davranışları, algılanan zaman 
kontrolü, stres, iş doyumu ve iş performansı üzerindeki etkilerini incelemiştir. Britton ve 
Tesser’in (1991) Georgia Üniversitesi Psikoloji bölümü birinci ve ikinci sınıf öğrencileri 
üzerinde yaptıkları araştırmada, zaman yönetimi eğitiminin okul başarısında etkili olduğunu 
bulmuşlardır (akt.: Kocabaş ve Erdem, 2003).  
 
Başak, Uzun ve Arslan, (2008)’ın gerçekleştirdiği bir çalışmada hemşirelik yüksek okulu 
öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Verilerin 
toplanmasında Zaman Yönetimi Envanteri (ZYE) kullanılmıştır. Öğrencilerin zaman yönetimi 
envanterinden aldıkları toplam puan minumum 46 maximum 127 olup, ortanca 90, ortalama 
ise 89.41±12,71’dir. Öğrencilerden yaşı yüksek olan grubun diğer gruba göre ZYE toplam 
puanları yüksektir. Akademik başarı ile toplam ZYE puanı arasında istatistiksel olarak 
anlamlı korelasyon bulunmuştur. 
 
Bir başka araştırmadan (Tanrıöğen ve İşcan, 2009) elde edilen bulgulara göre Pamukkale 
Üniversitesi öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri “orta” düzeyde tespit edilmiş (f:245, 
%65.33). Zaman yönetimine ilişkin, öğrencilerin % 16.8’i (f: 63) “yüksek”, % 17.87’si (f: 67) 
ise “düşük” düzeyde beceriye sahiptir. Ayrıca PAÜ öğrencilerinin zaman yönetimi beceri 
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düzeyi, akademik başarıdaki toplam varyansın % 7.9’ unu açıklamaktadır. Zaman planlama 
becerilerinin, akademik başarı düzeyini yordama gücü % 4.7 olarak saptanmıştır. Bir diğer alt 
boyut olan zaman yönetimi tutum ve becerileri, akademik başarıdaki toplam varyansın % 
3,8’ini açıklamaktadır. Zaman düşmanlarını kullanma düzeyinin, akademik başarı düzeyini 
yordama gücü % 4.3 olduğu belirlenmiştir.  
 
Eldeliklioğlu (2008)’nun yaptığı bir araştırmada, amaç olarak lise öğrencilerinin zaman 
yönetimi becerileri ile durumluk-sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişkileri ve zaman 
yönetiminin yaş, cinsiyet değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak 
olarak belirlenmiştir. Araştırmada, Zaman Yönetimi Envanteri ile Durumluk-Sürekli Kaygı 
Envanteri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, zaman planlaması alt ölçeği ile sürekli 
kaygı puanları arasında, zaman tutumları alt ölçeği ile durumluk ve sürekli kaygı puanları 
arasında, zaman harcattırıcıları alt ölçeği ile durumluk kaygı puanları arasında negatif yönlü 
anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Araştırmanın diğer bulgularına göre zaman yönetimi 
becerilerinin yaş’a göre farklılaşmadığı ancak kız öğrencilerin zaman yönetimi puan 
ortalamalarının erkek öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. 
 
Ergenlerde zaman yönetimi ile ilgili olarak yurt dışında yapılan bazı çalışmalarda öğrencilerin 
ödev teslimi ve sınav dönemlerinde stres ve kaygı düzeylerinin yükseldiği (Abouserie, 1994; 
Britton ve Tesser, 1991; Kohn ve Frazer, 1986), zaman kavramı gelişimi yetersiz olan 
öğrencilerin okulda büyük kaygı yaşadıkları (Carveth, Gesse ve Moss, 1996), okuldaki 
rekabet ortamlarının zamanı iyi kullanamayan öğrenciler için büyük bir stres kaynağı olduğu 
(Archer ve Lamnin, 1985) belirtilmektedir. Misra ve Mc Kean (2000) üniversite öğrencileri 
ile yaptığı bir çalışmada zaman yönetimi, kaygı ve boş zamanları değerlendirme arasındaki 
ilişkileri incelemiş, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre zaman yönetimi becerilerinin de 
kaygı düzeylerinin de daha yüksek olduğunu, ayrıca yaşla birlikte zaman yönetimi 
becerilerinin arttığını bulmuşlardır. Macan, Shahani, Dipboye ve Phillips (1990) tarafından 
yapılan bir başka çalışmada ise üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile 
akademik başarıları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki, zaman yönetimi ile stres arasında 
negatif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. Trueman ve Hartley’ de (1996) zaman yönetimi ile 
akademik başarı arasında olumlu ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Yurt dışında sıklıkla yapılan 
“zaman yönetimi” ve “etkili çalışma” programlarına katılan öğrencilerin akademik 
başarılarının da önemli düzeyde arttığı bildirilmektedir (Entwistle ve Ramsden, 1983; 
Kirschenbaum ve Perri, 1982; akt.: Eldeliklioğlu, 2008). 
 
Alay ve Koçak (2003)’ın bir çalışmasında üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi ve 
akademik başarıları arasındaki ilişkiyi belirlenmeye çalışılmıştır. Bulgulara göre öğrencilerin 
akademik başarıları ile genel zaman yönetimi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
olduğunu göstermiştir. Ayrıca akademik başarı ve zaman harcattırıcılar arasında negatif yönde 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Fakat akademik başarı ile zaman tutumları arasında anlamlı bir 
ilişki gözlenmemiştir. Bulgular zaman planlaması ve genel zaman yönetiminde cinsiyete göre 
anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. Kız öğrencilerin zaman planlaması ve genel 
zaman yönetiminde erkek öğrencilerden daha başarılı oldukları bulunmuştur. 
 
Varışoğlu, Şeref ve Yılmaz (2012)’ın yaptıkları çalışmanın amacı ise, Türkçe öğretmeni 
adaylarının zaman yönetimine yönelik algılarının hangi yönde olduğunu tespit etmektir. 
Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Çalışmanın verileri 
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Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde okuyan 
öğrencilerden açık uçlu sorularla toplanmıştır. Sonuç olarak Türkçe öğretmeni adaylarının 
zaman yönetimi algılarına sahip oldukları ancak zamanı etkili kullanma konusunda 
farkındalıklarının bulunmasına rağmen zamanı etkili kullanamadıkları tespit edilmiştir. 
 
Andıç (2009)’ın gerçekleştirdiği araştırma sonucunda öğrencilerin akademik başarıları ile 
zaman planlaması ve zaman yönetimi toplam puanı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
olduğu, öğrencilerin zaman tutumları ile cinsiyet arasındaki farklılığın kızlar lehine 
gerçekleştiği ve zaman harcattırıcılar ile yaş arasında farklılığın ise 18-21 yaş arası 
öğrencilerde yoğunlaştığı bulunmuştur. 
 
Erdul (2005) bir çalışmasında amaç olarak, üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi 
becerileri ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi olarak belirlemiştir. Verilerin 
toplanmasında Zaman Yönetimi Envanteri ve Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. 
Sonuçlar üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile kaygı düzeyleri arasında 
negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca, kız öğrencilerin toplam zaman 
yönetiminde ve zaman planlamasında erkek öğrencilerden daha başarılı oldukları 
görülmüştür. Erkek öğrencilerin kaygı düzeyleri ise kız öğrencilere göre daha yüksek 
çıkmıştır. 
 
Erdem, Pirinçci ve Dikmetaş (2005)’ın bir araştırmasında öğrencilerin zaman yönetimi 
davranışları ile ders başarı puanlarının çeşitli değişkenlere göre incelendiği ve zaman 
yönetimi ile ders başarısı arasındaki ilişkinin ortaya konduğu bu araştırmada elde edilen 
sonuçlar genel olarak şu şekildedir: Öğrencilere en çok zaman kaybettiren faktörlerin başında 
televizyon ve radyo dinleme gelmektedir. Bunun dışında sırasıyla ulaşım ve trafik, uyku 
düzensizliği, arkadaşlarla gereksiz sohbetler ve rutin ve gereksiz işler öğrencilere en çok 
zaman kaybettiren faktörler arasındadır. Ulaşım ve trafik ise öğrencilerin dışında bir 
faktördür. Öğrencilerin genel zaman yönetimi puanı orta düzeyde bulunmuştur. Öğrenciler, 
ortalama zaman yönetimi puanını düşüren “yapılacaklar listesi” hazırlama, başkalarının 
işlerine “hayır” diyebilme, derslerine sınav tarihlerini dikkate almadan çalışma konularına 
önem verdikleri takdirde zaman yönetimi konusunda daha etkili olabilecekledir. Araştırmada 
vurgulanması gereken sonuçlardan birisi zaman yönetimi ile ilgili kitap ve makale okumanın 
öğrencilerin zamanlarını iyi yönetmede etkili olduğudur. Zaman yönetimi konusunda 
öğrencilere verilecek eğitim faaliyetlerinin, kitap ya da makaleler okutulmasının öğrencilere 
zaman duyarlılığı kazandıracağı belirtilmiştir. 
 
*** 
 
Bu bağlamda çalışmamızda özellikle din eğitimi alan öğrencilerin zaman yönetim becerileri 
ne düzeyde olduğu belirlenmeye çalışılacaktır. İlahiyat Fakültesi öğrencileri ile diğer 
bölümlerin öğrencileri arasında konuyla ilgili olarak bir farklılaşma olup olmadığı araştırma 
bulgularımız ekseninde karşılaştırma yapılacaktır. Bu çalışmayla dini düşünüş ve yaşam 
tarzının zaman yönetimi eğilim ve faaliyetlerini etkileyip etkilemediğine elde edilecek 
bulgulara göre bir miktar ışık tutulacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada, İlahiyat Fakültesi 
öğrencilerinin zaman yönetimi beceri düzeylerini ve bazı sosyo-demografik değişkenlerle 
ilişkilerini belirlemeye çalışmak şeklinde bir amaç belirlenmiş ve bu amaç doğrultusunda, 
“Öğrencilerin zaman yönetimi düzeyleri ile cinsiyet, yaş ve sosyo-ekonomik değişkenlerle 
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anlamlı bir ilişki vardır”, “Öğrencilerin yaş ve sınıf düzeylerine bağlı olarak zaman yönetim 
düzeyleri de yükselecektir” şeklindeki denenceler test edilecektir. 

 

YÖNTEM 

Örneklem  

Bu çalışmanın örneklemini, 2009-2010 öğretim yılında, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’ne bağlı İlahiyat Fakültesinde hazırlık, 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 
öğrenciler arasından tesadüfî yöntemle seçilmiş 87 kişi (erkek=31; %35.6, kız=56; %64.4) 
oluşturmaktadır. Deneklerin yaş ranjı, 18–27 olup, yaş ortalaması = 21.25’dir (S=2.27). 

Öğrencilerin % 88,5’i (n= 77) sosyo-ekonomik düzeylerini orta, % 9,2’si (n=8) alt, % 2,3’ü 
(n=2) ise üst düzeyde olduklarını ifade etmişlerdir. 

 
Veri Toplama Aracı: Zaman Yönetimi Envanteri 

Verilerin toplanmasında Zaman Yönetimi Envanteri (ZYE) ve yaş, cinsiyet ve sosyo-
ekonomik bazı demografik özellikleri içeren bir soru formu kullanılmıştır. Zaman Yönetimi 
Envanteri Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilmiş, Türkiye’ye uyarlaması Alay ve 
Koçak (2002) tarafından yapılmıştır. 
 
Zaman yönetimi envanterin de toplam 27 madde bulunmaktadır. Envanter, “zaman 
planlaması”, “zaman tutumları” ve “zaman harcattırıcılar” olmak üzere üç alt bölümden 
oluşmaktadır. Zaman planlamasında bir tanesi (16. madde) tersine puanlanmak üzere toplam 
16 madde bulunmaktadır. Zaman tutumları bölümünde 4 soru düz, 3 soru (2, 6 ve 7. 
Maddeler) tersine puanlanmak üzere toplam 7 soru vardır. Zaman harcattırıcılar bölümünde 
ise 4 soru bulunmaktadır ve soruların hepsi tersine puanlanmıştır. 
 
Zaman yönetimi envanteri 5’li Likert Yöntemi kullanılarak hazırlanmış bir ölçektir. Cevaplar 
“Her Zaman”, “Sık Sık”, “Bazen”, “Nadiren” ve “Hiç” olarak ifadelendirilmiştir. Britton ve 
Tesser’in hazırladığı 35 maddeden oluşurken Türkçeye uyarlanan ölçek 27 maddeden 
oluşmuştur. 8 madde ölçekten çıkarılmıştır. Britton ve Tesser (1991), hazırladıkları ölçeğe 
Temel Bileşenler Faktör analizi yapmışlardır. Envanterin toplam 18 maddeden oluşan üç alt 
boyutu ortaya çıkmıştır. Bu üç alt boyut toplam varyansın %36’sına karşılık gelmiştir. Alt 
boyutlara bakıldığında Faktör 1, toplam varyansın %16’sına, Faktör 2 %11’ine, Faktör 3 %9’ 
una karşılık gelmiştir. Bunlar kısa süreli planlama (7 madde), zaman tutumları (6 madde), 
uzun süreli planlama (5 madde) dir. Kısa süreli planlamayı içeren alt ölçek, ölçeği cevaplayan 
kişinin gün içinde ve hafta içinde yaptığı planlamayı ölçmektedir. Bu ölçekten yüksek puan 
öğrencilerin içinde bulunduğu haftayı ve günü doğru olarak planladığı kabul edilir. İkinci alt 
ölçek olan zaman tutumlarında ise; öğrencilerin zamanı kullanma biçimleri hakkında sorular 
sorulmaktadır. Bu ölçekten yüksek puan alan öğrenciler zamanını iyi kullanan kişiler olarak 
tanımlanmıştır. Üçüncü alt ölçek olan uzun süreli planlama alt ölçeğinde ise geleceğe yönelik 
planlamalara ait sorular sorulmaktadır. Bu ölçekten yüksek puan alan öğrencilerin geleceğe 
yönelik hedeflerini ve amaçlarını belirleme konusunda başarılı oldukları düşünülmüştür (Alay 
ve Koçak, 2002). 
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İşlem 
Yukarıda ifade edilen veri toplama aracı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinde öğrenim gören öğrencilere, Mayıs–2010 tarihinde uygulanmıştır. Anket 
formunun sınıf ortamında öğrencilere dağıtılarak doldurmaları sağlanmıştır. Bu 
uygulamalarda toplam 100 anket formu dağıtılmış, eksik doldurma ya da iade edilmeme 
nedeniyle değerlendirmeye alınan form sayısı 87 olmuştur. 
Tüm analizler bilgisayarda SPSS for Windows istatistik paket programının ilgili modülleri 
kullanılarak yapılmıştır. 
 

BULGULAR  
Araştırmadan elde edilen veriler, özellikle zaman planlaması, zaman tutumları ve zaman 
harcattırıcıları ile toplam zaman yönetimi puanı ve sosyo-demografik değişkenler açısından 
çeşitli istatistiksel hesaplamalara tabi tutulmuştur. 
 
Tablo 1. Öğrencilerin ZYE ve alt boyutlarına ait puan ortalamalarının dağılımı. 
 
 Ölçekten Alınabilecek 

Min.-Max. Puan 
 

Ölçekten Alınan 
Min.-Max. Puan 

Ortalama Standart Sapma 

Zaman 
planlaması 
Puanı 

16-80 20-76 49.29 10.482 

Zaman 
Tutumları 
Puanı 

7-35 9-30 21.57 4.531 

Zaman 
Harcattırıcılar 
Puanı 

4-20 8-24 14.34 3.076 

Toplam Zaman 
Yönetimi Puanı 

27-135 46-122 85.21 14.682 

 
İlahiyat Fakültesi öğrencilerin ZYE’den aldıkları toplam puan minimum 46 maksimum 122 
olup, ortalama 85.21, standart sapma ise 14.682’dir. Ayrıca üç alt ölçek bölümünden zaman 
planlaması puanının minimum 20 maksimum 76 ( =49.29, SS=10.482); zaman tutumları 
puanından alınan minimum 9 maksimum 30 ( =21.57, SS=4.531); zaman harcattırıcıları 
puanının ise minimum 8 maksimum 24 ( =14.34, SS=3.076) olduğu görülmektedir (bkz. 
Tablo-1) 
 
Tablo 2. Değişkenler arası korelasyonlar 
 
 yaş sınıf Zaman tutumları Zaman harcattırıcıları Toplam  
Zaman 
planlaması 

.218* .231* .543** .248* .933** 

* p<.05  ** p<.01  
 
Sınıflara ve yaşa göre ZYE toplam puan ve alt ölçek puanları açısından istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki olup olmadığına bakıldığında sadece zaman planlaması alt ölçeği puanıyla 
anlamlı bir korelasyon saptanmıştır (p<.05). Ayrıca ZYE toplam puanı ile üç alt ölçek 
puanları arasında da anlamlı bir ilişki görülmektedir. Ancak cinsiyet ve sosyo-ekonomik 
durum değişkeni ile ZYE puanları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi zaman planlaması ile yaş, sınıf, zaman tutumları ve zaman 
harcattırıcıları değişkenleri ve ayrıca zaman yönetimi envanterinden alınan toplam puan 
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmış olması özellikle öğrencilerin yaş ve sınıf 
düzeyleri yükseldikçe zaman yönetimi becerilerinin de buna paralel olarak geliştiğini 
söyleyebiliriz.  
 
Öğrencilerin ZYE toplam puanı ile üç alt ölçek bölümü puan ortalamalarının sınıflara göre 
sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. 
 
Tablo 3. Öğrencilerin ZYE ve alt boyutlarına ait puan ortalamalarının sınıflara göre dağılımı 
 
 N Mean Minimum  Maximum Std. 

Deviation 

zaman planlaması 

hazirlik 33 46,30 23 64 9,876 

ikinci 23 50,61 20 69 12,150 

üçüncü 16 50,13 34 67 8,891 

dördüncü 15 52,93 35 76 9,823 

Total 87 49,29 20 76 10,482 

zaman tutumları 

hazirlik 33 20,91 13 29 4,231 

ikinci 23 22,52 14 29 4,581 

dördüncü 15 22,33 16 30 4,353 

Total 87 21,57 9 30 4,531 

zaman 

harcattiricilar 

hazirlik 33 14,52 9 19 2,895 

ikinci 23 14,09 8 18 2,448 

üçüncü 16 14,50 8 24 4,844 

dördüncü 15 14,20 10 17 2,042 

Total 87 14,34 8 24 3,076 

toplam 

hazirlik 33 81,73 60 104 11,967 

ikinci 23 87,22 46 116 17,075 

üçüncü 16 85,50 54 109 16,565 

dördüncü 15 89,47 66 122 13,783 

Total 87 85,21 46 122 14,682 

 
 
Sınıf değişkeni açısından öğrencilerin ZYE ortalama puanlarına baktığımızda, zaman 
planlaması ortalama puanlarının dördüncü sınıflarda ( =52.93) diğer sınıflara göre yüksek 
olduğu, zaman tutumları puanlarının ise ikinci ( =22.52) ve dördüncü ( =22.33) 
sınıflarının hazırlık sınıfına göre yüksek olduğu, zaman harcattırıcıları puanlarında ise tam 
tersi bir durum olduğu yani hazırlık sınıfı öğrencilerinin puanlarının ( =14.52) diğer 
sınıflardan daha yüksek olduğu ancak üçüncü sınıf ortalamasıyla da yakın bir puan 
( =14.50) olduğu ve ZYE toplam puanlarının dördüncü sınıfta ( =89.47) diğer sınıflara 
göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.   
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Öğrencilerin ZYE’den aldıkları toplam puan minimum 46 ve maksimum 122’dir. ZYE toplam 
puan ortalaması 85.21’dir. İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin ZYE puanları, farklı bölümlerle 
ilgili olarak gerçekleştirilen diğer çalışmalarda tespit edilen bulgularla yakın ve benzer 
sonuçlar gösterdiğini görmekteyiz (Başak, Uzun ve Arslan, 2008; Eldeliklioğlu, 2008; Yavaş 
ve diğ., 2012). İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin diğer bölümlerde öğrenim gören öğrencilerle 
ZYE’den alınan puan ortalamaları açısından benzerlik göstermeleri onların sahip oldukları 
ortak sosyo-kültürel faktörlerin ve kişilik özelliklerinin etkisini göstermektedir. Çocukluktaki 
aile yaşantısından itibaren zamanı nasıl ve ne düzeyde etkin kullanıp kullanamadıkları bir 
gelişim gösterdiği gibi yakın arkadaş ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkileri dikkate 
alındığında bu durum daha anlaşılır olmaktadır. Özellikle günümüz gençleri için zamanı 
değerlendirme alışkanlıklarının sanal imkanlar ve sosyal medya ekseninde geliştiğini gösteren 
birçok çalışma bulgularına rastlamak mümkündür (bkz. Varışoğlu, Şeref ve Yılmaz, 2012). 
Bu açıdan tümden üniversite gençliği için internet, bilgisayar ve akıllı telefonların sağladığı 
zamanı değerlendirme fırsat ve tehditleri ortak bir sorun olarak önümüzde durmaktadır.       
 
Öğrencilerin ZYE’ye verdikleri yanıtlar arasında üç alt ölçek bölümlerinden zaman planlama 
puanının ( =49.29) , zaman tutumları puanının ( =21.57) ve zaman harcattırıcıları 
puanının ( =14.34) ortanın üstünde bir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular, 
öğrencilerin zamanı etkin kullanma konusunda eksiklikleri bulunsa da belirli bir düzeyde bir 
farkındalığa sahip olduklarını göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca öğrencilerin ZYE 
toplam puanları ve üç alt ölçek bölümünün ortalama puanlarının orta üstü bir seviyede olması 
normal bir zaman yönetim becerisini gösterdiğini ifade edebiliriz.      
 
Elde edilen bulgulara göre zaman planlaması ile yaş, sınıf, zaman tutumları ve zaman 
harcattırıcıları değişkenleri ve ayrıca zaman yönetimi envanterinden alınan toplam puan 
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 4. sınıf öğrencilerinin ZYE toplam puan 
ortalaması diğer sınıflardan yüksektir. Özellikle öğrencilerin yaş ve sınıf düzeyleri 
yükseldikçe zaman yönetimi becerilerinin de buna paralel olarak geliştiğini söyleyebiliriz.   
  
Sınıf değişkeni açısından öğrencilerin ZYE ortalama puanlarına baktığımızda, zaman 
planlaması ortalama puanlarının dördüncü sınıflarda ( =52.93) diğer sınıflara göre yüksek 
olduğu, zaman tutumları puanlarının ise ikinci ( =22.52) ve dördüncü ( =22.33) 
sınıflarının hazırlık sınıfına göre yüksek olduğu, zaman harcattırıcıları puanlarında ise tam 
tersi bir durum olduğu yani hazırlık sınıfı öğrencilerinin puanlarının ( =14.52) diğer 
sınıflardan daha yüksek olduğu ancak üçüncü sınıf ortalamasıyla da yakın bir puan 
( =14.50) olduğu ve ZYE toplam puanlarının dördüncü sınıfta ( =89.47) diğer sınıflara 
göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Diğer bazı çalışma bulgularında da görebildiğimiz gibi 
sınıf ve yaş değişkenine göre öğrencilerin zaman yönetimi düzeyleri belirli bir yükselişe 
geçmektedir. Bu durumu öğrencilerin özellikle ilk sınıflarda ailelerinden ayrılma ve yeni bir 
yere uyum gösterme süreci içinde olmalarının bir etkisi olarak da düşünebiliriz. Üniversite 
yılları öğrencilerin birçok yönden önemli değişimleri yaşadıkları bir zaman dilimini kapsar. 
Özellikle önceki yaş dönemlerine kıyasla daha ileri bir düzeyde eğitim ve öğrenim görülen 
üniversite ortamı, gençlerin psiko-sosyal anlamdaki gelişimleri için bir takım fırsatlar yanında 
başa çıkılması gereken yeni sorunlar da sunmaktadır. 
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Psiko-sosyal açıdan öğrencilerin üniversite yaşamı bizlere birçok konu ve kavramı 
hatırlatmaktadır. Ailesinden ayrılma ve yeni bir şehir –ortam değiştirme durumu önemli bir 
stres kaynağı olarak görülmektedir. İlk başta karşılaşılan birçok şeyin kişi için belirsiz olma 
özelliği çeşitli kaygı göstergelerine neden olabilmektedir. Üniversite öğrenimiyle birlikte ilk 
yıllarda karşılaşılan bu tarz sorunlar, gençlerin zaman yönetimi konusunda daha fazla yardıma 
ve rehberliğe ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Bir başka stres durumu ise, öğrencilerin 
büyük şehirlerden küçük Anadolu üniversitelerine ya da şehirlerine gelişlerinde 
beklentilerinin karşılanmaması şeklinde yaşanabilir. Örneğin yeterli düzeyde kalacak yerin ya 
da yurt imkânlarının olmaması ve üniversitenin imkânlarının sınırlılığından ötürü birtakım 
sıkıntılar çekilebilir. Bu da kişinin üniversiteye aynı zamanda şehre ısınmasını ve öğrenim 
için yeterli motivasyonu önleyici bir faktör olarak karşımıza çıkabilirken aynı zamanda 
zamanını nasıl etkili bir şekilde kullanacağı konusunda bazı sorunlara yol açabilmektedir. 
 
Çeşitli araştırma bulgularının ortaya koyduğu sonuçlara göre, yaşa bağlı olarak zaman 
algısının gelişim gösterdiği ve zihinsel gelişimle paralellik gösterdiği kabul edilen bir 
gerçektir. Bu bağlamda üniversite öğrencilerinin daha ileri yaşlarda aldıkları eğitim-öğretim 
faaliyetlerinin de katkısıyla zamanı daha etkin kullanmaya yöneldiklerini görmekteyiz. Bir 
çalışmada (Başak, Uzun ve Arslan, 2008) öğrencilerin bulundukları sınıflara göre ZYE 
puanları arasında ilişki bulunmazken öğrencilerin 21-23 yaş grubunda olan öğrencilerin 17-20 
yaş grubuna göre daha iyi zaman yönetimi yaptıkları belirlenmiştir. Trueman ve Hartley 
(1996)’in yaptığı çalışmada öğrenciler 21 yaşından küçük, 21–25 yaş arası 25 yaşından büyük 
olmak üzere 3 yaş gurubunda zaman yönetim becerileri incelenmiş ve 25 yaş üstü öğrencilerin 
diğer iki yaş grubuna göre daha iyi zaman yönetim becerilerine sahip oldukları tespit 
edilmiştir. Başak, Uzun ve Arslan (2008)’ın gerçekleştirdiği çalışmada öğrencilerden en 
büyük yaş grubunda olanların zaman yönetim becerilerin diğer gruba göre daha yüksek 
olduğu saptanmıştır. Bu sonuç, zaman iyi yönetmede yaşın da bir etken olduğunu 
göstermektedir.  
 
Araştırma bulgularımızla paralel olarak Misra ve McKean (2000) ise üniversite öğrencileri ile 
yaptıkları bir araştırmada zaman yönetimi becerilerinin yaşla ve sınıf düzeyi ile birlikte artma 
eğiliminde olduğunu belirtmektedirler. Passig (2005) zamanın tüm boyutları ile kontrol 
edilebilmesinin ergenlik yıllarında 14-18 yaşlar arasında aşamalı olarak başarıldığını 
belirtmektedir. Yaş ve zaman yönetimi arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmaların yanı sıra 
bu farklılığın nereden kaynaklandığını inceleyen daha kapsamlı araştırma bulgularına ihtiyaç 
olduğu da vurgulanmaktadır (akt.: Eldeleklioğlu, 2008).  
 
Örneklem grubu farklı olsa da bir araştırmada (Öncel, Büyüköztürk ve Özçelikay, 2005) 
katılımcı eczacıların zaman yönetimi davranışları arasında yaşa göre toplamda da anlamlı 
farklılık gösterdiği bulunmuştur. Gruplar arasında yapılan çoklu karşılaştırmada, 45 ve daha 
üzeri yaşa sahip olanların 25-34 yaşta olanlara göre zamanlarını genel olarak etkili 
kullandıkları görülmüştür. Bunun nedeni ise insanların belli yaştan sonra pek çok maddi, 
manevi sorunlarını çözebilmiş artık işinde iyice ustalaşmış, temel fizyolojik ve güvenlik 
gereksinimlerinin önemi azalmış; başarı, saygınlık gibi gereksinimleri ön plana çıkması 
olabileceği belirtilmiştir. 
 
Yavaş ve diğ. (2012)’nin gerçekleştirdikleri çalışmada öğrencilerin ZYE’den aldıkları toplam 
puan minimum 44 ve maksimum 122’dir. ZYE toplam puan ortalaması 79,06 ± 14,07 ortanca 
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78’dir. 5. sınıf öğrencilerinin ZYE toplam puan ortalaması diğer sınıflardan yüksektir. 
Öğrencilerin yaşları ile aldıkları toplam zaman yönetimi puan ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmamıştır. Ayrıca cinsiyetler arasında da ZYE 
puanları açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır. Bu çalışmada tıp fakültesi öğrencilerinin 
ZYE toplam puan ortalamaları diğer çalışmalardan daha düşük bulunmuştur. Bunun nedenleri 
arasında yatılı olan bu okulda öğrencilerin zamanlarının büyük kısmının kendi inisiyatifleri 
dışında planlanması ve zaman yönetimi konusunda farkındalık, bilgi ve becerilerinin yetersiz 
olması sayılabileceği belirtilmektedir. Sınıflar arasında sadece beşinci sınıfta zaman yönetimi 
toplam ve alt ölçek puanları açısından diğer sınıflara göre anlamlı farklılık bulunmuş ve daha 
iyi durumda oldukları görülmüştür. Bu farklılığın tıp fakültesi müfredatına göre beşinci 
sınıftaki stajların kısa süreli olması ve öğrencilerin kısa aralıklarla sınavlara tabi tutulmasının 
öğrencileri zamanı daha planlı kullanmaya sevk etmesinden kaynaklandığı değerlendirilmiştir. 
 
Ayrıca Andıç (2009: 62-63)’ın çalışmasında yaş ile zaman yönetimi toplam puanları, zaman 
planlaması ve zaman tutumları arasında anlamlı bir ilişki olmamasına rağmen zaman 
harcattırıcılarda yaşları 18-21 olanlar arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yine sadece 
öğrencilerin zaman harcattırıcılar alt boyutu ile yaşları arasında anlamlı farklılık ortaya 
çıkmıştır. Farklılığın hangi yönde olduğunu belirlemek için yapılan analizler incelendiğinde 
18-21 yaş arası öğrencilerin, 22-25 yaş arası öğrencilere göre zamanlarını iyi kullanamadığı 
ve zaman harcattırıcı faaliyetlerden kaçınmadıkları söylenebilir. Sonuca göre zaman 
harcattırıcılar boyutunda ortalamaların 18-21 yaş (X=3,30), 22-25 yaş (X=3,48) ve 26-30 yas 
(X=2,75) olduğu görülmektedir. Ortalama sonuçları puan aralıkları tablosuna göre 
değerlendirildiğinde 18-21 yaş “Bazen”, 22-25 yaş “Nadiren” ve 26-30 yaş “Bazen” 
düzeyinde görüş belirttikleri görülmektedir.  
 
Erdul (2005), bu yaş grubu öğrencilerin ergenliğin son dönemlerini yaşadıklarını belirtir. 
Öğrenci ergenliğin vermiş olduğu sıkıntıların yanında bu dönemlerde ailesinin bulunduğu 
şehir dışında bir yerde öğrenim görüyorsa, yalnız başına olmanın da verdiği bir takım 
zorluklarla karşılaşmaktadır. İste bu noktada, geleceği için bitirmesi gereken okulu, dersleri, 
projeler vb, hayatını idame ettirebilme çabası, sosyalleşme (arkadaşlar, sanat, spor vb.) gibi 
etkenler bir araya gelince, üniversite öğrencilerinin zamanını yönetememe, planlı 
yaşayamama gibi zorlukları ortaya çıkmaktadır. Bu gibi nedenler bu yaş grubu öğrencilerin 
zaman tuzaklarına daha çok düşmesinin gerekçeleri olarak düşünebilir. Uğur (2000), zamanı 
verimli kullanma isteğinin çoğunlukla yetişkin insanlarda görülen bir davranış biçimi 
olduğunu da belirtir. Çocuklarda bile zaman kavramının iki yasından itibaren gelişmeye 
başlandığı söylenirken, yetişkinlerde bunun anlamı ve önemi daha fazladır. Sonuçta yetişkin 
insanların sorumluluk bilinciyle, görevlerini, faaliyetlerini gerçekleştirebileceği zamanı iyi 
yönetebilme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır (akt.: Andıç, 2009: 63-64).  
 
Sonuç olarak üniversite döneminin öğrencilerin zamanı değerlendirme bilincinin oluşmasında 
önemli bir yeri olduğu kabul edilmektedir. Üniversite, öğrencilerine bu bilinci kazandırmaya, 
bunun için uygun koşullar hazırlamaya ve onları desteklemeye istekli olmalıdır. Yaşla birlikte 
ortaya çıkabilecek zihinsel gelişimin etkisiyle zamanı planlama ve etkin bir biçimde kullanma 
becerisi açısından eğitim-öğretim faaliyetleri de önemiyle öne çıkmaktadır. Çocuğun, erken 
yaşlardan itibaren zaman kavramına ilişkin uyarılar almasının ve zaman kavramını anlamaya 
başlamasının onun, bazı olaylar ile günün belirli zamanları arasında bağlantı kurmasını 
beraberinde getirdiği göz önüne alındığında zaman yönetimi becerisini kazanmanın çocukluk 
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dönemiyle başladığını anlıyoruz. Bu durumu dikkate alan gelişmiş ülkelerin, eğitim-öğretim 
sistemlerinde çocuklarda zaman algısının gelişimini dikkatli bir biçimde planlandığı 
bilinmektedir (Safran ve Şimşek, 2009). 
 
İnsan yaşamının bütünü göz önüne alındığında gelişim dönemi olarak daha çok ergenlik 
çağına karşılık gelen üniversite yaşamı kendi içinde bazı psikolojik özellikleri de 
göstermektedir. Öncelikle ergenlik, kişi için yoğun bir sorgulama durumu ve psiko-sosyal bir 
karmaşık ruh halini ifade etmektedir. Yeni bir duruma adapte olmaya çalışırken zamanı etkin 
kullanma konusunda psikolojik danışma ve rehberlik anlamında öğrenciye yardımcı olunması 
önemli bir gerekliliktir. Yoğun duygusal ve düşünsel gelgitlerin yaşandığı bu dönemde 
çevredeki arkadaş gruplarının da birbirlerine karşı daha duyarlı olması beklenir. 
 
Özellikle din eğitimi alan öğrencilerin çalışmamızdan elde edilen zaman yönetimi puanlarının 
diğer bölüm öğrencilerinin ortalama puanlarına göre benzer ve yakın çıkması dikkat çekici 
bulunmuştur. Aslında erken yaşlarda birtakım zamanlı ibadetleri yerine getirme ve kutsal 
günleri kutlama alışkanlıklarını kazanmanın kişilerde zaman algısını geliştireceği beklenebilir 
(bkz. Şentürk, 2005; Çelik, 2010; Okumuş, 2011). Bununla birlikte örneklemimizde dini 
düşünüş, dünya görüşü ve yaşam tarzı açısından önemle vurgulanan zamanın etkili bir 
biçimde kullanma üzerindeki vurguların etkisi ancak belirli bir düzeyde görülmektedir. 
  
Din eğitimi almış olmak ve dini bir sosyal çevreye sahip olma zaman yönetimi becerisini 
yordamada ne kadar etkili bir faktör olduğu sorusuna, diğer çalışmaların bulgularıyla 
benzerlikten ötürü, çalışmamız bulguları (bizim örneklemimizde) bunun önemli bir belirleyici 
etken olmadığını göstermektedir. Yani diğer bölümlerde öğrenim gören öğrencilerle ilahiyat 
fakültesi öğrencilerinin zaman yönetimi puanları arasında önemli bir farklılık olmaması alınan 
din eğitimi ya da dini bir ortama sahip olma faktörünün önemli bir etkiye sahip olmadığını 
göstermektedir. Bunun nedenleri arasında bizim çalışma örneklemimizin sınırlılığı 
sayılabileceği gibi aynı zamanda din eğitimi alan öğrenci örneklemimizin dinin bilişsel 
düzeyde zamanın kullanımıyla ilgili öğüt ve emirlerini yeterince benimsemedikleri de ifade 
edilebilir. Yine de bu konuda geçerli olan açıklama yaklaşımımızın, kişilik, yaşam tarzı ve 
dünya görüşüne yön verebilecek olan sosyo-kültürel çevre faktörlerinin zamanın algılanış ve 
değerlendirilmesi konusunda daha belirleyici olduğunu belirtmemiz gerekir. Aslında aile 
içinde çocukluktan itibaren zamanı değerlendirme bilincimizdeki ve uygulamadaki eksiklikler 
çocuklukların kişiliğine büyük oranda yansımaktadır. Zaten bu sorunun kaynaklarının ailede 
yer alıyor olması toplum olarak üniversite gençliği düzeyinde zamanı yönetme konusunda çok 
iyi olmadığımızı gerçekleştirilen çalışma bulguları da göstermektedir.  
 
Peki, bu durumda neler yapılmalı diye sorduğumuzda birinci kademeden itibaren okul 
çağlarında müfredat uygulamasıyla zaman planlaması tutumları ve harcattırıcılar konusunda 
öğrencilerin farkındalığını yükseltecek bilgilendirme ve rehberlikler gerçekleştirilmelidir. 
Öğretmenler ve veliler tarafından çocukların zaman algı ve becerileri desteklenmeli ve 
böylece toplumda bu konuda bir duyarlılık yaygınlaşması sağlanmalıdır. Özellikle psikolojik 
rehberlik ve danışma uzmanları etkili bir zaman yönetiminin akademik başarıyı nasıl 
etkileyeceği ve kaygılarını azaltacağı konusunda öğrencileri bilgilendirmelidir.  
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ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ OKULLARDAKİ 

FARKLILIK YÖNETİMİ ANLAYIŞI AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

     

Doç. Dr. Ercan YILMAZ∗  Ahmet Turan KURŞUN∗∗ 

Öz 

Örgütte bulunan herkesi diğer bireylerin farklılıkları hakkında bilinçlendirme ve bu konuda daha 

duyarlı hale getirme süreci olarak tanımlanan farklılık yönetiminin önemi her geçen gün daha çok anlaşılmaya 

başlamıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni örgütsel bağlılık ise örgüt üyelerinin örgüte olan bağlılıklarını ifade 

etmektedir. Örgütsel bağlılığın duygusal, sürekli (zorunlu) ve normatif (minnet) bağlılık olmak üzere üç türü 

bulunmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı farklılık yönetiminin öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına olan 

etkisini incelemektir. İlişkisel tarama ile yapılan araştırmanın sonucunda farklılık yönetimi ile örgütsel bağlılığın 

içselleştirme ve özdeşleştirme boyutunda pozitif, uyum boyutunda ise negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. 

 

Anahtar Sözcükler: Örgütsel bağlılık, Farklılık, Farklılık Yönetimi. 

 

AN ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF TEACHERS IN 

TERMS OF DIVERSITY MANAGEMENT CONCEPT IN SCHOOLS 

ABSTRACT 

The importance of diversity management which is defined as the process of awareness about the 

diversity of other individuals in the organization and making more sensitive to this issue is understood more day 

by day. Organizational commitment, research’s dependent variable, means the commitment of organization by 

the members of organization. There are three kinds of organizational commitment as affective, continuance 

(compulsory) and normative commitment. In the result of the research which based relational search model, 

positive relationship was found in the dimension of internalization and identification of diversity management 

and organizational commitment but negative relationship was found in the dimension of harmony. 

 

Keywords: Organizational Commitment, Diversity, Diversity Management 
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Giriş 

İnsanlar hayatları boyunca çeşitli örgütler için çalışmakta, örgütlere üye olmakta ve 

sürekli olarak örgütteki diğer insanlarla etkileşim içerisinde bulunmaktadır (Hicks, 

Gullett,1981; Akt. Işık ve Gürsel, 2009). Çok hızlı gelişmeleri yaşadığımız bilgi çağı, 

beraberinde örgütlerde hızlı değişimleri de getirmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak artık bu 

örgütlerde yönetim anlayışı da değişmiş, ürün odaklı yönetim anlayışından insan odaklı 

yönetim anlayışına geçilmeye başlanmıştır.  

Örgütlerin hızla değişmeye başlamasıyla bunun doğal sonucu olarak, çalışanların 

insani yeterliklerinin yanında onları farklı kılan özellikleri de önem kazanmaya başlamıştır. 

Bu bakımdan ihtiyaç duyulan yönetim alanlarından birisi de farklılıkların yönetimi anlayışıdır 

(Memduhoğlu, 2007). 

Farklılık kelimesi sözlük anlamı olarak farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık 

anlamlarına gelmektedir (TDK, 2010). Temel olarak farklılık kavramı farklı insanlardan 

oluşan işgücünü içermektedir (Kandola ve Fullerton, 1994; Akt. Gröschl ve Doherty, 1999). 

Farklılık, cinsiyet, yaş, dil, etnik köken, kültürel geçmiş, özürlü olma ya da olmama, cinsel 

yönelim , dini inanç, kişilik, çalışma stili, yetenek,  gibi insanların görünen ve görünmeyen 

özellikleri ile ilişkilidir (Doherty, 1999; Janssens ve Patrizia, 2005; Jones, 2005). Bunlara ek 

olarak farklılık çalışanların iş yerinde deneyimlerini ve entelektüel yeterliklerini de 

kapsamaktadır (Jones, 2005). 

 Farklılık ayrıca, sosyo-ekonomik geçmiş, eğitim düzeyi, iş fonksiyonları, coğrafi 

yer, kişisel görünüm, evli ya da bekâr olma durumu, bir aileye ya da evde diğer bir kişiye 

bakma sorumluluğunun olup olmaması gibi durumları da ifade etmektedir (Public Service and 

Merit Protection Commission, 1998). Literatürde farklılık kavramı,  bireyler arasındaki insani 

özelliklerin çeşitliliği olarak tanımlanmaktadır (Bhadury ve diğerleri 2000; Akt: Balay, 2004). 

Farklılık kavramı literatürde ayrıca dar ve geniş olmak üzere iki şekilde tanımlanmaktadır. 

Dar anlamıyla farklılık bir örgütün üyelerinin yaş, cinsiyet, etnik köken, eğitim bakımlarından 

farklılık göstermesi anlamına gelirken geniş anlamda farklılık da kişilerin sosyo-ekonomik 

durumları, kişilik farklılıkları, iş yapma biçimleri, eğitimleri, işgörenin işletmedeki yönetsel 

pozisyonu gibi bir çok özelliği kapsamaktadır (Luthans, 1994; Akt: Aksu, 2008). Bir başka 

tanıma göre farklılıkların yönetimi, farklı ulus ve ortamlardan gelen insanların birlikte rahatça 

çalışabilecekleri ortak bir kültür yaratabilmeyi ifade etmektedir (Düren, 1999; Akt: Ünalp, 
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2007). Farklılıkların yönetiminin kurucusu olarak adlandırılan Thomas’a (1999) göre ise 

farklılıkların yönetimi; bir organizasyonda herkesin kendinden bir şeyler katabildiği ve 

örgütün hedeflerine ulaşması için bütün çalışanların performanslarını en üst düzeyde 

gerçekleştirdikleri bir ortam hazırlayabilmeyi ifade etmektedir (Akt: Ünalp, 2007).  

Örgütte çalışan tüm bireylerin eşsiz oldukları düşüncesine dayalı olan farklılıkların 

yönetimi anlayışı (Gröschl & Doherty, 1999; Kersten, 2000) herkese eşit fırsatlar sunma ve 

dezavantajlı gruplar için pozitif ayrımcılık yapma olarak tanımlanmaktadır (Gröschl & 

Doherty, 1999). Farklılıkların yönetimi insanların kültür, cinsiyet, milliyet, yaş, eğitim, 

deneyim, engelli olma ya da olmama, düşünce, inanç gibi farklılıklarının yönetimi olarak 

görülmektedir (Gröschl & Doherty, 1999). 

Farklılıkların yönetimi terimi her derece ve türdeki örgütler için teknik bir terim 

olmaya başlamıştır. Örgütler, farklılık yönetiminde hiçbir kimseye veya gruba yaş, ırk, 

cinsiyet, özürlülük, etnik köken veya dine dayalı bir ayrımcılık isteğiyle uğraşmasalar bile, 

farklılık yönetimi ne sadece eşit iş fırsatı konusu, ne de pozitif ayrımcılığın diğer bir adıdır. 

Farklılık yönetimi aynı zamanda örgütsel iklim ve prosedürlerle birlikte sosyal çevre ve 

sistemleri de içerir. Ayrıca insan farklılıklarını tanımayı, onlara açık olmayı, kullanmayı ve 

ondan yarar sağlamayı gerektirir.  Farklılıkların yönetimi yediden yetmişe tüm örgüt 

çalışanları için – hiçbir farklılığına bakmaksızın – olumlu bir iş ortamı sağlamaktır (Bergen, 

Soper ve Foster, 2002; Akt. Memduhoğlu, 2007).            

 Farklılık örgütün başarısı için bir avantajdır. Farklı insanlar benzer problemlere 

farklı çözüm yolları bulabilirler (Aksu, 2008). Bir problemin birden çok çözüm yolu olduğu 

kabul edilirse, en iyi çözüm yolunu bulmak ancak farklı görüşlerle ve farklı bakış açıları ile 

mümkün olabilir.  

 Her örgütün bir amacı vardır ve her örgüt bu amacı gerçekleştirebilmek için insan 

kaynağını etkili bir şekilde kullanmak zorundadır. Farklılıkların yönetiminde de önemli olan, 

farklı olan insanları örgütün amaçlarına yönlendirebilmek ve örgütün hedeflerine ulaşmak için 

onları güdüleyebilmektir (Aksu, 2008).   

   Farklılıkların yönetiminin önemi ne yazık ki Türkiye’de henüz anlaşılabilmiş 

değildir. Ülkemizin hakim olan yönetim paradigmasının okullardaki farklılığa çok önem 

vermediği söylenebilir. Ancak başta Amerika olmak üzere birçok ülkede konunun önemi 

anlaşılmış olup bu konuda çok önemli çalışmalar yapılmaktadır (Baykasoğlu ve Dereli, 2005; 
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Akt: Aksu, 2008). Birleşik Devletler’de farklılık kavramının, kurumlarda bu denli önemli 

olmasının sebebi belki de bu ülkenin çok kültürlü yapısından kaynaklanmaktadır (Magoshi ve 

Chang, 2009). 

Farklılıkların yönetimine vurgu yapmak isteyenlerin en çok kullandıkları söz bir elin 

bütün parmakları aynı değildir sözü olmuştur. Dünyada 6 milyar insanın yaşadığı 

bilinmektedir ve bu insanların her birinin birbirinden ayrı ayrı özellikleri vardır. Özetle 

üzerinde yaşadığımız dünya farklılıklardan oluşmaktadır (Memduhoğlu, 2007). Farklılıkların 

yönetimi her türlü farklılığı kabul etmeyi, herkese saygı göstermeyi, herkese açık olmayı ve 

objektif olarak değerlendirmeyi esas almaktadır. Bu anlayıştaki amaç herkese pozitif bir 

çalışma ortamı oluşturmaktır (Riccucci, 1997; Rynes ve Rosen, 1995; Von Bergen, Soper ve 

Foster, 2000; Akt: Memduhoğlu, 2007).  

Örgütsel bağlılık kavramı ise örgütte bulunan üyelerin örgüte olan bağlılıklarını ifade 

etmektedir. Örgütsel bağlılık aynı zamanda işe katılma, sadakat ve örgüt değerlerine olan 

psikolojik bağlılıktır. (Çetin, 2004, 90). Bir diğer tanıma göre ise örgütsel bağlılık; işgörenin 

örgütte kalma ve onun için çaba gösterme arzusu ile örgütün amaç ve değerlerini 

benimsemesidir (Morrow1983,491; Randall ve Cote 1991; Akt: Balay, 2000). 

Örgütsel bağlılık örgüt çalışanlarının örgütle özdeşleşmeleri ile örgüte katılımları 

arasındaki güçlü ilişkiyi ifade etmektedir (Mowday, Porter, & Steers, 1982; Akt. Avolio ve 

diğerleri. 2004). Örgütsel bağlılık sayesinde çalışanlar daha iyi hizmet sunmaktadır ve üretim 

artmaktadır (Leiter ve Maslach, 1988). 

Yukarıda söylenilenlerden de anlaşılacağı üzere farklılıkların yönetimi örgütte 

bulunan bütün üyelerin kim ya da ne olduğuna bakılmaksızın, bireysel farklılıkların bir 

zenginlik kabul edilerek, bireyi olduğu gibi kabul eden ve bu farklılıklara göre yönetimi esas 

alan bir yaklaşımdır. Pozitif ilişkilerin olduğu, herkesin birbirine saygı gösterdiği, 

farklılıkların zenginlik olarak algılandığı bir örgütte de işgörenlerin örgüte bağlılık 

düzeylerinin de yüksek olması beklenmektedir. Çünkü çalışanlar, böyle örgütlerde kendisini 

daha değerli hissedecek, örgütle kendisi arasında duygusal bir bağ kuracaktır. Bu bağlamda 

bu araştırma,  örgütsel bağlılık ile farklılıkların yönetimi arasındaki ilişkiyi açıklamayı 

amaçlamaktadır.  
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ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 

Örgütsel bağlılık, çalışanların örgütte kalma ve örgütü için çaba göstermesi ve 

örgütün amaç ve değerlerini içselleştirmesi ve benimsemesi olarak tanımlanmaktadır. Bu 

anlamda örgütsel bağlılık, çalışanın çalıştığı örgütü ile olan bağlılığını ifade etmektedir 

(Aydoğan, 2010:294).  

Örgütsel bağlılık aynı zamanda örgütün amaçlarına ulaşmasında çalışanların örgütsel 

faaliyetlere katılma derecesini de ifade etmektedir (Mowday, Steers and Porter, 1979; Akt. 

Scandura ve Lankau, 1997).   

Örgütsel bağlılık ile ilgili yapılan çalışmalar bağlılığı, çalışanın örgütün hedef ve 

değerlerini benimsemesi ve örgütün bir parçası olmak için çaba göstermesi, örgütü bir aile 

gibi görmesi ve kendisini de bu ailenin bir parçası gibi hissetmesi olarak tanımlamaktadır 

(Özdevecioğlu, 2003). 

Örgütsel bağlılığın literatürde üç unsuru bulunmaktadır: Bunlar duygusal, sürekli ve 

normatif bağlılıktır. Bu üç unsur çalışanın örgütü ile arasındaki bağın niteliğini 

göstermektedir (Allen/Meyer, 1990;  Akt. Durna ve Eren, 2005). Duygusal bağlılık bireylerin 

duygusal olarak kendi istek ve arzuları ile örgütte kalmak istemeleridir. Sürekli bağlılık 

çalışanların örgütten ayrılmaları durumunda ortaya çıkacak olumsuzlukları dikkate alması 

sonucunda zorunlu olarak örgüte bağlılığını ifade etmektedir. Normatif bağlılık ise örgüt 

üyelerinin ahlaki olarak örgütten ayrılmamaları gerektiğine olan inancını ifade etmektedir 

(Meyer ve Allen, 1997; Akt. Özdevecioğlu, 2003).  

Robbins ve Judge’ye (2011:77) göre örgütsel bağımlılığın üç unsuru duygusal, 

zorunlu ve minnet bağlılığıdır. Duygusal bağlılık örgüte duygusal olarak bağlılık ve onun 

değerlerine olan inançtır. Zorunlu bağlılık örgütte kalmanın algılanan ekonomik değeridir. 

Minnet bağlılığı ise ahlaki ve etik nedenlerle örgütte kalma zorunluluğudur.  

Duygusal bağlılıkta kişi ile örgüt arasında içsel bir bağ vardır. Sürekli/zorunlu 

bağlılıkta kişi örgütte çeşitli sebeplerle kalmak zorundadır. Bir bakıma örgütte kalma ile 

kalmama arasında kişinin menfaatleri söz konusudur. Normatif/minnet bağlılığında ise kişinin 

örgütte kalmasının sebebi örgüte duyduğu minnet duygusu ve örgütten ayrıldığında örgütün 

zor durumda kalacağı düşüncesidir.  
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Araştırmalar örgütsel bağlılığın performansı olumlu etkilediğini ve çalışanların iş 

gücü devir oranında düşüş gösterdiğini ortaya çıkarmıştır (Aranya, Kushnir and Valency, 

1986; Williams and Hazer, 1986; Akt. Scandura ve Lankau, 1997). 

 

FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ 

Her insan birbirinden farklıdır ve örgütler farklı olan insanların bir araya gelmesiyle 

oluşmaktadır. Farklılık ilk bakışta olumsuz bir kavram gibi görünmektedir. Oysa yeni 

fikirlerin ortaya atılması ve yaratıcılığın geliştirilebilmesi için, farklılık örgüt için zenginliktir. 

Bu bağlamda farklılık kaçınılmaz olduğuna göre bu durumu örgütün gelişimi için fırsata 

çevirmek farklılık yönetiminin en önemli amaçlarından biridir. 

Farklılık örgütlerde iki seviyede incelenebilir: Yüzeysel farklılık ve derin farklılık. 

Yüzeysel farklılığı yaş, ırk, cinsiyet, etnik köken, din ve engelli olma durumu gibi görünen 

özellikler, derin farklılığı ise yetenekler, beceriler, ilgi ve ihtiyaçlar  gibi görünmeyen 

özellikler oluşturur. Bu ikisi arasındaki en temel fark yüzeysel farklılıkları insanları ilk 

gördüğümüzde anlayabilmemizdir. Derin farklılık ise insanları tanıdıkça ortaya çıkar 

(Robbins ve Judge, 2012).  

Gilbert  ve diğerleri (1999) farklılıkların yönetimini bireysel, etnik ve demografik 

farlılıkları anlamayı teşvik ederek örgütün kültürel değişikliklerini dizayn etme olarak 

tanımlamaktadır. Farklılıkların yönetimi çalışanların farklılıklarıyla, yetenekleriyle onları 

örgütte tutmak ve örgütsel bağlılıklarını artırmayı sağlayan sistematik ve planlanmış bir 

yaklaşımdır (Jones, 2005). Daha geniş bir perspektiften bakıldığında ise farklılıkların 

yönetimi örgütte birbirinden farklı insanları destekleyen sıcak ve farklı bir iş ortamı kurma 

görevi üstlenen (Kersten, 2000) yeni bir yönetim paradigmasıdır.  

Pitts’e (2009) göre farklılıkların yönetimi hakkında geleneksel, yönetim odaklı ve 

kapsamlı olmak üzere üç görüş vardır. Geleneksel görüşe göre farklılıkların yönetimi, işe 

alımda, sosyal, pozitif ayrımcılık ve eşit iş fırsatları sunulmasıdır. Yönetim odaklı yaklaşıma 

göre farklılıkların yönetimi çalışanların işbirliği ve performansına dayalı olarak işte tutulması 

anlamına gelmektedir. Son olarak kapsamlı yaklaşım ise hem pozitif ayrımcılık ve eşit iş 

fırsatları, hem de diğer farklılık yönetimi programlarını içermektedir. 

Farklılıkların yönetimi, örgütte bulunan herkesi diğer bireylerin farklılıkları hakkında 

bilinçlendirme ve bu konuda daha duyarlı ve dikkatli olma süreci olarak ifade edilmektedir 
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(Robbins ve Judge, 2012:54). Bu tanımda farklılıkların yönetiminin, örgütte herkesi içine alan 

geniş bir kavram olduğuna vurgu yapılmaktadır. Bu anlamda farklılıkların yönetimi örgütte 

farklılıkları kabul etmenin yanında bu konuda bilinçlenmeyi de kapsamaktadır.   

Farklılıkların yönetimi örgütteki tüm çalışanların potansiyellerini ortaya çıkarmayı 

amaçlayan ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkan bir anlayıştır (Memduhoğlu, 2010:203). 

Farklılıkların yönetimi anlayışı örgütte yaratıcılığı artırmaktadır (Argüden, 2007:19). 

Farklılıkları iyi yönetmek örgütün hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynamaktadır.  

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma, kamu ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin örgütsel 

bağlılıklarının, okulların farklılıklarının yönetimi anlayışı açısından incelenmesini 

amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Farklılıkların yönetimi alt boyutları ile örgütsel bağlılık alt boyutları arasında anlamlı bir 

ilişki var mıdır? 

2. Öğretmenlerin örgütsel bağlılığının uyum, içselleştirme ve özdeşleşme boyutundaki 

değişkenliği, okullarda farklılıkların yönetimini açıklamakta mıdır?  

 

YÖNTEM 

Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama 

grubunu 2009/2010 öğretim yılında Konya İli Merkez ilçeleri Karatay, Meram ve Selçuklu 

ilçelerinde görev yapan 256 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan öğretmenlerin 

%56,6’sı (n=145) bayan, %43,4’ü (n=111) erkektir. Öğretmenlerin kıdem aralıkları şöyledir: 

1-5 kıdem %17,9 (n=46), 6-10 kıdem %19,9 (n=51), 11-15 kıdem %28,1 (n=72),16-20 kıdem 

%16,8 (n=43), 20 ve üzeri kıdem %17,3 (n=44). Örneklemi oluşturan öğretmenlerin %7,7’si 

(n=20) önlisans, %84,7’si (n=216) lisans, %7,7’si (n=20) yüksek lisans mezunudur. 

Öğretmenlerin %50,5’i (n=129) sınıf öğretmeni ve %49,5’i de (n=127) branş öğretmenidir.  

Veri Toplama Araçları 

Verilerin toplanılmasında, öğretmenlerin örgütsel bağlılıkların ölçmek için Balay 

(2000)  tarafından geliştirilen Örgütsel Bağlılık Ölçeği, okullardaki farklılıkların yönetimini 

ölçmek için ise,  Balay ve Sağlam (2004)  tarafından geliştirilen Farklılıkların Yönetimi 

Ölçeği kullanılmıştır.  
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Örgütsel Bağlılık Ölçeği 

Balay (2000) tarafından geliştirilen Örgütsel Bağlılık Ölçeği, uyum, özdeşleştirme ve 

içselleştirme olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Örgütsel Bağlılık Ölçeği’nin  her bir alt 

faktörü için güvenirliğin bir göstergesi olarak alfa iç tutarlık katsayısı ve bu kapsamda madde 

toplam korelasyonları hesaplanmıştır.. Uyum boyutu için hesaplanan alfa katsayısı .79 iken, 

özdeşleşme faktörü için .89 ve içselleştirme faktör için .93’dür. Örgütsel Bağlılık Ölçeği’nin 

üç boyutlu geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu kabul edilmiştir. 

 

Farklılıkların Yönetimi Ölçeği 

 Balay ve Sağlam (2004) tarafından geliştirilen Farklılıkların Yönetimi Ölçeği, 

Bireysel Tutum ve Davranışlar, Örgütsel Değerler ve Normlar ve Yönetsel Uygulamalar ve 

Politikalar olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Bireysel Tutum ve Davranışlar için 

hesaplanan alfa katsayısı .67  Örgütsel Değerler ve Normlar için .75 ve Yönetsel uygulamalar 

ve politikalar için ise .70’dir.  

 

Verilerin Analizi 

Öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ve okullardaki farklılıkların yönetimi arasındaki 

ilişki Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Kat Sayısı Tekniği ile test edilmiştir. 

Okullardaki farklılıkların yönetimini, öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını yordama 

düzeylerini test etmek için Regresyon Tekniği kullanılmıştır. Eğitim araştırmalarında çoğu 

zaman verilerin analizinde manidarlık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmektedir (Balcı, 2004). 

Bu sebepten dolayı araştırmada kabul edilen manidarlık düzeyi 0,05’dir.  

 

BULGULAR 

Bu bölümde, toplanan verilerin çözümlenmesi sonucunda elde edilen bulgular ve 

bulgulara ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır. 

Okullardaki farklılıkların yönetimi anlayışının öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını 

uyum, özdeşleşme ve içselleştirme boyutundaki değişkenliği açıklama düzeyi regrasyon 

analizi ile test edilmiş ve sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 

 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 
 

Tablo 1. Okullarda Farklılıkların Yönetimi Düzeyi İle  

Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki 

 

FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ  ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 

Uyum Özdeşleşme İçselleşme 

Bireysel Tutum ve Davranışlar r -0,347** 0,435** 0,457** 

p 0,000 0,000 0,000 

Örgütsel Değerler ve Normlar r -0,302** 0,408** 0,504** 

p 0,000 0,000 0,000 

Yönetsel Uygulamalar ve 

Politikalar 

r -0,506** 0,505** 0,626** 

p 0,000 0,000 0,000 

 

 Farklıların yönetiminin, bireysel tutum ve davranış, örgütsel değerler ve normlar, 

yönetsel uygulamalar ve politikalar boyutları ile örgütsel bağlılığının uyum boyutuyla negatif 

yönlü, özdeşleme ve içselleştirme boyutu ile ise pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur.   

Okullarda farklılıkların yönetimi anlayışının öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını 

uyum, özdeşleşme ve içselleştirme boyutundaki değişkenliği açıklama düzeyi regrasyon 

analizi ile test edilmiş ve sonuçları aşağıda tabloda gösterilmiştir.  

 

Tablo 2. Okullardaki Farklılıkların Yönetimi Düzeyinin Öğretmenlerin Örgütsel 

Bağlılığın Uyum Boyutunu Açıklama Düzeyi  

 

Değişken  R R2 F p Boyutları β t p 

Farklıkların 

Yönetimi 

  

  

Bireysel Tutum ve          

Davranış Boyutu 
-0,052 -,262 0,794 

0,509a 0,259 22,378 0,000a Örgütsel Değerler ve  

Normlar Boyutu 
0,082 0,853 0,395 

  

  

Yönetsel Uygulamalar  

ve Politikalar Boyutu 
-0,239 -,912 0,000 

Bağımlı değişken: Örgütsel Bağlığın Uyum Boyutu  
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Okullardaki farklılıkların yönetimi anlayışı,  öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını 

uyum boyutundaki değişkinliğinin %25,9’nu açıklamaktadır.  Farklılıkların yönetiminin alt 

boyutlarından alınan puanların ayrı ayrı etkilerine bakıldığında, okullardaki farklılıkların 

yönetiminin yönetsel uygulamalar ve politikalar boyutu, öğretmenlerin örgütsel bağlığın 

uyum boyutundaki değişkenliği anlamlı düzeyde yordadığı görülmektedir.   

 

Tablo 3. Okullardaki Farklılıkların Yönetimi Düzeyinin Öğretmenlerin Örgütsel 

Bağlılığın Özdeşleşme Boyutunu Açıklama Düzeyi 

Değişken R R2 F p  Boyutları β t p 

Farklılıkların 

Yönetimi 

  

  

Bireysel Tutum ve          

Davranış Boyutu 

   0,260 1,195 0,234 

0,518a 0,269 23,519 0,000a Örgütsel Değerler ve Normlar 

Boyutu 

0,066 ,633 0,527 

  

  

Yönetsel Uygulamalar ve 

Politikalar Boyutu 

0,181 4,118 0,000 

Bağımlı değişken: Örgütsel Bağlığın Özdeşleşme Boyutu  

 

Yapılan regresyon analizinin sonucunda, okullardaki farklılıkların yönetimi anlayışı 

öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının özdeşleme boyutundaki değişkenliğin %26,9’unu 

açıkladığı görülmektedir. Farklılıkların yönetiminin alt boyutlarından alınan puanların ayrı 

ayrı etkilerine bakıldığında, okullardaki farklılıkların yönetiminin yönetsel uygulamalar ve 

politikalar boyutu, öğretmenlerin örgütsel bağlığın özdeşleşme boyutundaki değişkenliği 

anlamlı düzeyde yordadığı görülmektedir.   

Tablo 4. Okullardaki Farklılıkların Yönetimi Düzeyinin Öğretmenlerin Örgütsel 

Bağlılığın İçselleştirme Boyutunu Açıklama Düzeyi 

Değişken R R2 F p Boyutları β t p 

Farklılıkların 

Yönetimi 

  

  

Bireysel Tutum ve          

Davranış Boyutu 

-0,208 -,791 0,234 

0,637a 0,406 43,701 0,000a Örgütsel Değerler ve Normlar 

Boyutu 

0,266 2,122 0,527 

  

  

Yönetsel Uygulamalar ve 

Politikalar Boyutu 

0,354 6,680 0,000 

Bağımlı değişken: Örgütsel Bağlığın İçselleştirme Boyutu  
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Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi, okullarda öğretmenlerin örgütsel 

bağlılıklarının içselleştirme boyutundaki değişkenliğin %40,6’sını farklılıkların yönetimi 

açıklamaktadır. Alt boyutlar açısından bakıldığında örgütsel bağlığın içselleştirme 

boyutundaki değişkenliğin farklılıkların yönetiminin yönetsel uygulamalar ve politikalar 

boyutunu anlamlı bir şekilde yordadığı görülmektedir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmanın bulgularından anlaşılacağı üzere okullarda farklılıkların yönetimi ile 

örgütsel bağlılığın uyum boyutu arasında negatif yönde, özdeşleştirme ve içselleştirme 

boyutları arasında ise pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Magoshi ve Chang (2009) 

tarafından yapılan farklılıkların yönetimi ve çalışanların örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisi 

isimli çalışma araştırmamızı destekler niteliktedir. Bu araştırmada Magoshi ve Chang 

farklılıkların yönetiminin çalışanların örgütsel bağlılıkları üzerinde olumlu etkileri olduğu 

sonucuna ulaşmıştır.  

Uyum örgütsel bağlılığın ilk aşamasıdır. Uyum boyutunda çalışanlar örgüte 

gerçekten istedikleri için değil, ceza ya da ödül gibi dışsal güdülerle bağlanmaktadırlar. Bu 

cümleden de anlaşılacağı üzere çalışanlar, örgüte istedikleri için değil mecbur oldukları için 

bağlanmaktadır. Bir başka deyişle bireyin ya örgüte bağlanmaktan başka bir alternatifi yoktur 

ya da dışsal kaynaklarla olan bir bağlılık söz konusudur. Çalışanlar daha çok alacağı ücret, 

yükselme ya da benzeri çıkarlar sebebiyle örgüte bağlanmaktadır (Balcı, 2003). Okullardaki 

farklılıkların yönetimine ne kadar önem verilirse uyum boyutunda o kadar negatif yönde bir 

bağlılık görülmektedir. Okullarda farklılıklarının yönetimi öğretmenlerin uyum boyutunda 

örgütsel bağlılıklarının  %25,9’unu açıklamaktadır. 

Okullarda farklılıkların yönetimi ile özdeşleşme boyutunda pozitif yönde anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur. Özdeşleşme örgütsel bağlılığın ikinci boyutudur (Balcı, 2003). 

Özdeşleşme boyutunda çalışanlar, örgütte kendini ne kadar ifade etme imkânı bulursa ve ne 

kadar kabul görürse o kadar başkalarının etkilerini kabul eder ve örgüte o denli bağlanır. 

Özdeşleşme çalışanın örgütte değer verdikleri karşılığında örgütle bütünleşmesidir. Örgütle 

özdeşleşmiş çalışanların da yüksek verim ile çalışması beklenir. Farklılıkların yönetiminin 

uygulandığı bir okulda da öğretmenlerin özdeşleşme boyutunda örgütsel bağlılıkları 

%26,9’dur.  
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Okullarda farklılıkların yönetimi ile içselleştirme boyutunda da pozitif yönde bir 

ilişki bulunmuştur. İçselleştirme örgütsel bağlılığın son aşamasıdır. İçselleştirme, bireyin 

değerlerinin örgütsel değerlerle uyum içinde olması ve örgütsel değerlerin bireyin tutum ve 

davranışlarında etkili olmasıdır (İnce ve Gül, 2005). İçselleştirmede bireyin, örgütün değer ve 

normlarını, kendi değer ve normları olarak, zorlama olmaksızın içten kabulü ve benimsemesi 

söz konusudur (Bayram, 2005). Farklılıkların yönetimi ile içselleştirme arasındaki ilişki 

%40,9’dur. Bu sonuçlara göre okul yöneticileri çalışanların örgüte içsel olarak, severek, içten 

bağlanmalarını istiyorlarsa, farklılıkların yönetimine önem vermelidir.  

Farklılıkların yönetiminin alt boyutları ile bakıldığında en yüksek ilişki yönetsel 

ilişkiler ve politikalar boyutunda gerçekleşmiştir. Buradan ulaşacağımız sonuç yönetsel 

ilişkiler ve politikaların uygulandığı bir okulda örgütsel bağlılık düzeyinin de yüksek 

olacağıdır. 

Farklılıkların yönetimi ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan bu 

araştırma kapsamında ulaşılan sonuçlara göre şu öneriler getirilebilir: 

• İlköğretim okulu öğretmenlerinin görüşlerine göre farklılıkların yönetimi ile 

örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi inceleyen bu araştırma daha da genişletilerek 

tüm Türkiye evreninde ve başka okul düzeylerinde de yapılabilir. 

• Farklı yönetim paradigmaları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi inceleyen 

araştırmalar yapılabilir. 

• Farklılıkların yönetimi ile farklı bağımlı değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyen 

araştırmalar yapılabilir. 
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FOUCAULT’DA İKTİDAR VE BEDEN İLİŞKİSİ 

 

Gülay Özdemir Akgündüz∗∗∗∗ 

Öz 

Bu çalışma Focault’un özellikle ‘Cinselliğin Tarihi’ ve ‘Hapishanenin Doğuşu’ adlı 

yapıtları çerçevesinde, öznenin iktidar ilişkileri tarafından nasıl kurulduğunu ve 

şekillendirildiğini, söylemsel ve söylemsel olmayan pratiklerle nasıl belirlendiğini ve bilimsel 

pratikler tarafından nasıl kuşatıldığını tarihsel olarak betimlemeye çalışmayı amaçlamaktadır. 

Focault,  İktidar ilişkilerinin özneyi kurma, dönüştürme ve değiştirme politikalarını, bedenin 

tahribatı ve ihlali olarak görür. Böylece görüntüden soyutlanarak, yalnızca politik bir argüman 

olarak düşünülen beden, öznenin kendiliğinin gözden düşürülmesi ve kişisizleştirilmesi olarak 

açımlanır. Bu nedenle bu çalışma, iktidar ilişkilerinin beden politikası yapıları üzerindeki 

işleyişini eleştirel olarak incelemeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Beden, etik özne, özgürlük, cinsellik, iktidar 

POWER AND BODY RELATIONSHIP IN FOUCAULT 

Abstract 

This study aims to describe historically how a subject is constructed and shaped by the 

relations of power, how he/she is determined by the discursive and non-discursive practices 

and how he/she is surrounded by the scientific practices, especially in the framework of 

Foucault’s works, ‘The History of Sexuality’ and ‘Discipline and Punish’. Foucault takes the 

policies of the relations of power to construct, transform and change the subject as a 

destruction and transgression to body. So a body considered as only a political argument after 

being abstracted from the look, is revealed as a discredit and a depersonalization of the 

subject’s selfhood. Therefore this study aims to consider the power relations’ functioning over 

the structures of body policy critically. 

Keywords: Body, ethical subject, freedom, sexuality, power 

                                                 
∗ Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Doktora Öğrencisi, gulaysartre@gmail.com  
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Giriş 
   

     Öznel deneyim biçimlerinin sorunsallaştırmalar yoluyla oluşturulduklarını, 

geliştirildiklerini ve dönüştürüldüklerini düşünen Foucault için, özne ve öznel deneyim 

sorunları felsefi düşüncenin temel sorunsallarıdır. Sorunsallaştırma kavramı, belirli bir şeyin, 

belirli bir çağın kabul ettiği doğru ve yanlışa göre, ahlaki, bilimsel ve siyasi alanda, onu bir 

düşünce nesnesi haline dönüştüren söylemsel ve söylemsel olmayan pratikler bütününe işaret 

eder. Bu nedenle Foucault yapıtlarında, insanın batı kültüründe özneye dönüştürülme 

sürecinde özel bir yer tuttuğunu düşündüğü delilik, hastalık, suç ve cinsellik gibi deneyimleri 

kurmuş olan sorunsallaştırma süreçlerinin tarihsel açılımını göstermeye ve bu politikalardan 

kurtulma olanaklarını araştırmaya çalışır. 

   İktidar ilişkilerinin özneyi kurma süreci içinde, beden genellikle dışlanan ve görmezden 

gelinen bir olgu olarak görülmüş, dolayısıyla  tarihsel süreç içinde bu ilişkiler bazen bedeni 

bastırma pratikleriyle kontrol etmeye, bazen de ona içkin olan arzuları yüz üstüne çıkararak, 

bedeni denettim altına almaya çalışmışlardır. Foucault’un incelemeleri sonucunda bedenin 

öncelikle kilisenin denetimi altına girdiği, daha sonra kapitalizm ve siyasi kurumların 

modeline dönüştüğü gözlemlenir. Hıristiyan geleneğin bedeni kullanarak bireyleri kontrol 

altına alması, aydınlanma dönemiyle birlikte ortaya çıkan iktidarın, bu kontrol 

mekanizmalarını çoğaltarak, beden üzerinde siyaset yapma etkinliğine dönüşmüştür. Böylece 

Foucault’a göre cinsellik modernizm ile birlikte daha yoğun olarak söylemin nesnesi haline 

getirilmiştir. Bu şekilde inşa edilen öznenin cinselliği, bilimsel bir söylem olarak sunulmuştur. 

Foucault’a göre modern devletin cinsellik tertibatını şöyle anlatır: 

 

“Son birkaç yüzyılda, belli bir eğilim bizi ne olduğumuz sorusunu cinselliğe sormaya itti ve bu cinsellik 
doğal cinsellik değil, söylem cinsellikti. Kendiliğimizden cinsellik mantığının etkisi altına girdik. 
Cinselliğin nedensiz, salt bir mekanikliğe yaklaştırır görünen ikili karşıtlıklar (beden-ruh, içgüdü-akıl, 
ten-tin) dizisinin arkasında batının başardığı şey, onun yalnızca ve daha çok bir rasyonalite alanına 
bağlanması değildi; o bizi - biz, bedenimiz, ruhumuz, bireyselliğimiz, tarihimiz- neredeyse tamamen bir 
şehvet düşkünlüğü ve arzu mantığının etkisi altına soktu. Ne olduğumuzu bilmemiz söz konusu olur 
olmaz, artık bizim için bu mantık evrensel anahtar rölü oynamaya başladı.”1 

 
Bedensel özneler olarak belirlenmişliğimiz ve kuşatılmışlığımızın dışına çıkmamız olanaklı 

mıdır? Etik özne, kendilik ve özgürlük arayışları, iktidar ilişkileri dışında olanaklı mıdır? 

Çağın siyasi politikaları karşısında bireysel özgürlük ne kadar olanaklıdır? Tüm bu soruların 

                                                 
1 Michel, Foucault, Cinselliğin Tarihi, Çev. Hülya Uğur Tanrıöver, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2003, s. 62. 
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yanıtları, öncelikle toplumların direnç yapıları irdelenerek, dolayısıyla iktidarın dışında 

bireyselleşmekten ziyade, bu söylemler içinde, söylemlere alternatifler yaratılarak yanıt 

verilebilir ve etik ve özgür özne üretilebilir.  

  
1- İktidar ve Özne 
   
     Foucault iktidar kavramını tarihsel olarak ele alır, çünkü iktidarın çözümlenmesi belli bir 

söylem türünün açıklığa kavuşturulmasıyla olanaklıdır. Foucault iktidarı, belli  kavram ve 

kuramlar içeren ve ürettiği doğrularla ifade bulan, söylemsel normlar, kurallar ve pratikler 

üzerinden işleyen bir alan olarak görür. Böylece bu iktidar alanı, belirlediği doğrulara ve 

yanlışlara ilişkin bilgiler aracılığıyla, bireyin kendisiyle ve ötekiyle kurduğu ilişkiler üzerinde 

belirleyici bir etki oluşturur. Belli bir iktidarın söylemi içinde kalarak,  sorunsal haline 

getirilen bir nesne, yalnızca bu iktidar söyleminin belirlediği doğrular açısından 

kurumsallaştırılır ve bireyler de bu nesneye ilişkin söylemlerini, bu doğrular temelinde açığa 

çıkarır. Böylece sorunsallaştırma, herhangi bir şeyi doğru ve yanlış oyununa sokan ve onu bir 

düşünce nesnesi olarak kuran söylemsel olmayan pratikler bütünüdür.2 Örneğin cinselliğin 

sorunsallaştırılması, cinsel davranışın tıp, psikiyatri,  psikoloji gibi belli söylemsel pratiklerle, 

psikanaliz, günah çıkarma seansları gibi söylemsel olmayan pratiklerin işleyişini düzenleyen 

bir kurallar sistemi oluşturulmasına dayanır ve bunun sonucunda cinselliğe ilişkin belli 

doğrular üretilerek, insanlara empoze edilir. Dolayısıyla her söylemin ürettiği doğru, iktidar 

içinde oluşturulmuş söylemin sonucunda açığa çıkar. Bu açıdan Foucault, iktidarı çözümleme 

etkinliğinde, belli bir söylemi açığa çıkarıp, incelemeye, topluma yayılan söylemler 

aracılığıyla bireyler üzerinde yaratılan iktidar etkisini göz önüne çıkarmaya çalışır.  

     Ancak Foucaultun açımladığı iktidar ilişkileri, doğrudan gözlemlenebilir ilişkiler değildir, 

etkiler aracılığıyla açımlanan ilişkilerdir.  Bu nedenle Foucault’un iktidar ilişkilerinde analiz 

etmeye çalıştığı şey, bilgiler üzerinde etkili olan ve toplumsal gövdeyi kat eden, hukuk dışı 

kısıtlamalardır.3  Bu açıdan Foucault, delilikle ilgili olarak doktorların hastalar üzerindeki 

iktidarını, klinikle ilgili olarak hukuksal aygıtların suçlular üzerindeki iktidarını, cinsellikle 

ilgili olarak, söylemim bireyler üzerindeki iktidarını incelemeye çalışır. Dolayısıyla bilgi, 

                                                 
2 Michel, Foucault, Hakikat Kaygısı, Özne ve İktidar, Çev. Işık Ergüden- Osman Akınhay, Seçme Yazılar 2, 
Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2005, s. 86. 
3 Michel, Foucault, Göz Kamaştırıcı Hayvan: İktidar, İktidarın Gözü, Çev. Işık Ergüden, Ayrıntı Yayınları, 
Seçme Yazılar 4, İstanbul, 2007, s. 161. 
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iktidarın açımladığı söylemlere gereksinim duyan, bir iktidar olgusudur ve iktidarı 

destekleyerek, iktidar ilişkilerini düzenleyip, denetleyerek ona katkıda bulunur. Foucault’un 

bu şekilde düşündüğü bilgi, tarafsız değildir; böylece bilim adamlarının söylemleri de, bağlı 

oldukları iktidar ilişkilerini desteklemeye yönelik söylemler olarak düşünülür.  

        Foucaulta göre iktidarın olduğu her yerde  iktidara karşı bir direnme olsa da bu,  iktidarın 

olmadığı bir oluşum yoktur. Çünkü iktidar özneden bağımsız değildir; iktidar hem özneleri 

oluşturur hem de özneler üzerinde uygulanan bir ilişkiyi gösterir. Böylece iktidar özneyi 

tamamen dışlamaz ve öznenin iktidara direncine yer açar; ama aynı zamanda bu direnci 

sınırlamaya çalışır. İktidar kendi sürekliliğini devam ettirme nedeniyle, dirence yer açar. 

Çünkü iktidar, direnme karşısında yarattığı söylemlerle süreklilik kazanır. Dolayısıyla tüm 

direnme edimleri belli bir bütünlüğü yaratıp, devam ettirme söylemleri olarak, aynı zamanda 

iktidar ilişkileri olarak görülebilir. Böylece her tarihsel süreçte iktidarlar ve bu iktidarlara 

karşı oluşan direnme biçimleri farklılaşır. Foucault iktidar ilişkilerinin zorunlu olarak yarattığı 

direnme odaklarına karşı uyguladıkları disipline etme yöntemlerini ‘Deliliğin Tarihi’, 

Hapishanenin Doğuşu ve Cinselliğin Tarihi adlı yapıtlarında ele alır. Bu yapıtlarda, mevcut 

iktidar söyleminin özneler üzerlerinde, onları disipline etme metoduyla, kendi söylemine 

uygun özneleri nasıl  yarattığı incelenir. Ama Foucault’a göre iktidar söylemine uygun 

özneler yaratma çabası, baskı ya da zorlamayla değil, onları empoze ederek, beden ve 

ruhlarına sahip olarak, gizli bir söylemle yaratılır. Dolayısıyla iktidar, toplumsal dokunun tüm 

alanına yayılan, her yerde işleyen, hem özne olmayı oluşturan hem de söyleme tabiiyeti 

gerektiren bir olgudur. 

     Foucault yapıtlarında, öznenin belli tarihsel söylemler ve pratikler yoluyla kurulduğu 

süreci ve bu süreç içinde açımlanan normalleştirilmiş öznenin serüvenini açığa çıkarmaya 

çalışır. Öznenin kendisini mevcut  iktidar düzenine itaat ederek, bu düzen içinde oluşturması, 

öznenin normalleştirilmesi anlamına gelir. Bireyselleşme ve benliğin siyasal söylem içinde 

üretilmesi sonucunda bireyler, bedenlerini ve eylemlerini insan bilimlerinin ürettiği bilgi 

ölçütleri içinde kavrayıp, yaşayarak normalleşir ve disiplin altına girerler.4 Normalleştirme 

süreci dolayısıyla kendi söylemini özneler üzerinde etkin kılmak için, ceza, denetleme ve 

disiplin gibi kurumları yaratır. Örneğin Foucault Deliliğin Tarihi’nde deliliğin hangi 

söylemler, hangi hakikat oyunları, hangi tanımlar yoluyla sorunsallaştırılarak, akıl hastalığı 
                                                 
4 Himmet, Hülür, Faşist Olmayan Varolma Biçimlerinin Olanakları Üzerine: Michel Foucault’da 
Normalleşme, Benlik Ve Etik, Ekev Akademi Dergisi, Yıl.13, Sayı.40, 2009, s.448. 
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olarak değerlendirilmesine neden olacak kurumsal bir alana dahil edildiğini göstermeyi 

amaçlar.5 Dolayısıyla bireyi oluşturan güç, iktidar olarak belirir. Bu açıdan bakıldığında 

insan, ruh, birey, özne gibi kavramlar da, iktidarın bedeni kuşatıcı söylemleri haline dönüşür. 

Her türlü davranış ve söylemleri oluşturarak, bedeni ve arzularıyla birlikte insanı, insan olarak 

oluşturan bu iktidar gücüdür. “İktidar biçimleri bireyi kategorize ederek, bireyselliğiyle 

belirleyerek, kimliğine bağlayarak, ona hem kendisinin hem de başkalarının onda tanımak 

zorunda olduğu bir hakikat yasası dayatarak, doğrudan gündelik yaşama müdahale eder.”6 

Foucault’a göre devlet, iktidar ilişkilerinin en öne çıkan biçimidir. Devlet, bireyleri tahakküm 

yoluyla kurulmuş deneyimlerin özneleri haline getirip, bilinç yoluyla kendi dayattığı kimliğe 

bağlar ve bu yolla denetim altına alıp, öznelliğe boyun eğdirir. Bu açıdan iktidar söyleminin 

öznesi, kendini aşan ve yaratan bir özne değil, söylem alanında dağılan bir öznedir. Foucault 

söylemin ürettiği bu kimliksiz özneyi şöyle açıklar:  

“Söylem, düşünen, bilen ve konuşan bir öznenin görkemli bir biçimde açılmış görünüşü değildir; tam tersine 

öznenin dağılışının ve kendisiyle birlikte süreksizliğinin belirlenebildiği bir bütündür. O birbirinden ayrı yerler 

demetinin kendini ortaya koyduğu bir dışsallık alanıdır.”7  

Böylece Foucault yaratılan ve tabii kılınmak zorunda bırakılan bireyselliği reddederek, yeni 

öznellik biçimlerini aramaya yönlendirir. Dolayısıyla Foucault iktidar söylemlerinin 

oluşturdukları hakikatlerin, tarihsel olarak üretilmiş olduğunu, aşılabilir ve değiştirilebilir 

olduğunu, böylece tarihsel söylemin kurduğu bireyselliğin dönüştürülebileceğini anlatmaya 

çalışır.  

 

2- Cinselliğe İlişkin Söylemin Yarattığı Beden Tahribatı 

    Foucault özellikle Hapishanenin Doğuşu ve Cinselliğin Tarihi adlı yapıtlarında iktidar ve 

beden arasındaki ilişkilere odaklanır. Foucault’a göre beden olayların kaydedildiği (dilin izini 

sürdüğü, fikirlerin çözündürdüğü) yüzey, tözel bir birlik yanılsamasını benimseyen çözülmüş 

bir benliğin mekanı ve sürekli dağılan bir hacimdir.8 Beden iktidar söylemlerinin bir ürünüdür 

ve özneyi beden olarak dönüştürmek, bedensiz özneler yaratmak amaçlanmıştır. Cinselliğin 

Tarihi’ne bakıldığında beden, modern öncesi dönemde Hıristiyanlık düşüncesinde baskıcı bir 

iktidarın denetimi altında işlemiş; modern dönemle birlikte rasyonel bir iktidarın yönetimi 

                                                 
5 Ferda Keskin, Sunuş: Özne ve İktidar, Seçme Yazılar 2, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2005, s. 13. 
6 Michel, Foucault, Özne ve İktidar, s.63. 
7 Michel, Foucault, Bilginin Arkeolojisi, Çev. Veli Urgan, Birey Yayıncılık, İstanbul, 1999, s. 75 
8 Allan, Megill, Aşırılığın Peygamberleri, Çev. Tuncay Birkan, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1998, s. 373. 
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altına girmiş ve mevcut iktidarın söylemi haline dönüşmüştür. On yedinci yüzyılda rahipler, 

insanlara günah çıkarma seanslarında, cinsellikle ilgili ne yaptıklarına dair ayrıntılı sorular 

soruyor9, onları iyiye, güzele ve doğruya yönlendirmeyi amaçlıyorlardı. Bu yeni söylem arzu 

ve içgüdüyü, insanın eylemlerin kaynağı olarak görür. Arzu, insanı etkileyip yanlış yola 

sürüklediği için, insan bu günahtan Tanrıya sığınarak, günah çıkararak ve  arzularını usa tabii 

kılarak kurtulabilir. Bu tutum iyi bir Hıristiyan’dan  beklenen zorunlu bir yapıdır. Dolayısıyla 

kişi, yalnızca yasaya aykırı edimlerle ilgili olarak günah çıkarmamalı, tüm arzularını da 

söyleme dönüştürmelidir.10 

   İktidar söyleminin arzu ve tutkuları dizginlemek istemesinin nedeni, onların başkaldırıp, 

yeni ve farklı olanı ortaya çıkarması gerçeğidir. Akıl ise düzene ve söyleme itaat etmesi, 

farklılıkları düzene uyması koşuluyla kabullenmesi ve sistemin sürdürülebilirliği için 

çabalaması nedeniyle, söylemin en önemli taşıyıcısı olarak görülür.  Bir söylemi topluma 

dayatmanın yolu, onları disiplin altına alıp, toplum üzerinde sürekli bir denetim mekanizması 

kurmakla olanaklıdır. Bu nedenle iktidar, her türlü aykırılık ve farklılıkları söyleme tabii kılıp, 

yok ederek, varlığını sürdürmeyi amaçlar. Foucault, on yedinci yüzyıldan önce Hıristiyan 

öğretisinde de arzunun yadsınma nedenini şöyle açıklar: 

“Hıristiyan öğretisi de, arzuyu bütünüyle ve dikkatli söyleme geçirme yoluyla bu arzu üzerinde özgül 

etkiler yaratmayı amaçlıyordu; bunlar kuşkusuz arzuyu denetleme ve arzudan uzaklaşma etkileri 

olmakla birlikte, aynı zamanda da tinselliğe geri dönme, Tanrı’ya yeniden bağlanma ve bedeninde 

kötülük eğiliminin yaralarıyla ona direnen aşkı hissetmenin doğurduğu huzur verici acının fiziksel 

etkisiydi.”11 

Burada arzunun bedene verdiği o huzur verici hazzı birey, tövbe edip, Tanrı’ya sığınarak 

gidermeye çalışır. Arzunun egemenliği altındaki birey, onu yadsımak için bedeninde derin bir 

acı hisseder ve bu acıyı azaltacak tek şey de, korku ve baskıdır. Tanrı’ya sığınarak huzur 

bulma isteği, bu korku ve baskının sonucudur. Bedensel arzunun ya da fiziksel acının 

Tanrı’ya sığınılarak inkar edilmesi, aslında bedenin reddi anlamına gelir. Dolayısıyla 

Hıristiyan özne, bedenden soyutlanmış, ruh yüceliğine kavuşmuş bir öznedir. 

    Bununla birlikte on yedinci yüzyılda cinselliğin her yerde konuşulmasına izin verilmiştir, 

çünkü ancak bu şekilde cinsellik denetlenebilir ve yönetilebilir olacak, mevcut sistem içinde 

yararlı hale dönüştürülebilecektir. On sekizinci yüzyılda iktidar tekniklerinin gelişi ve nüfus 

                                                 
9 Mark, Poster, Foucault, Marksizm ve Tarih, Çev. Feride üder, Otonom Yayıncılık, İstanbul, 2006, s.136. 
10 Michel, Foucault, Cinselliğin Tarihi, s. 23. 
11 A.g.e, s. 27. 
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yoğunluğu, cinselliğe yeni bir yönelimi gerektirmiş; doğum oranı, evlenme yaşı, cinsel 

ilişkinin başlama yaşı ve sıklığı ve gebeliği önleyici uygulamalar, cinsellik temelinde 

çözümlenmeye çalışılmıştır.12 Böylece toplumun cinsel tutumlarına müdahale edilip, iktidar 

söylemine tabii kılınmaya çalışılmıştır. Bu dönemde tıp içinde hastalık ve sapkınlıklar ayrı bir 

alanda ele alınmaya başlar. Psikanaliz bunun en önemli alanıdır.13 Foucault’a göre 

kurumsallaştırılmış denetim mekanizmaları olan tıp, psikiyatri ve psikanaliz kurumları 

aracılığıyla cinsellik, iktidar söylemini içine dahil edilir. Böylece cinsellik her yerde 

konuşulabilir hale getirilerek, sorgulanmaya, gözlenmeye ve kontrol edilmeye çalışılır. 

Dolayısıyla modern dönemle birlikte iktidar söylemi, cinselliğin bilimsel araştırma konusu 

olan kliniklere taşınmıştır. Foucault’a göre bu dönemde cinselliğe ilişkin dört iktidar ve bilgi 

mekanizması vardır: Kadın bedenlerinin histerikleştirilmesi, çocuk cinselliğinin eğitime dahil 

edilmesi, doğurganlık davranışının toplumsallaştırılması ve sapkın hazların 

psikiyatrileştirilmesi  

      Modern çağda cinsellik üretimini oluşturan bu faktörler, iktidarın yayılmasını amaçlar. 

Örneğin çocukların cinsel etkinlikleri aile, doktor ve eğitmenlerle gözlenerek, çocuklar 

denetim altına alınmaya çalışılmış ve onların doğru yola getirecek söylemlere boyun eğmeleri 

sağlanmıştır. Ama Foucault’a göre bu etkinlikler çocuklardaki cinsel sapmaların tümüyle yok 

olmasını değil, çoğalmasını sağlamıştır. Çünkü bu etkinliklerin arkasında yer alan iktidar, bu 

söylemlerle kendi etkinliğini çoğaltır. Bununla birlikte eşcinsellik ve diğer aykırılıkların 

tıbbileştirilmesi, iktidarın toplumda bu tür farklılıklara yer vererek, kendi gücünü her yere 

yayma amacına hizmet eder. Bu gariplikler patolojik ve tıbbi unsurlar  olarak alındığında, 

organizmanın kökeninde ve tüm davranış belirtilerinde aranan bir aksaklığa dönüşür. Bu 

şekilde cinselliğin yükümlülüğünü üstlenen iktidar, bedenlere dokunmayı bir görev bilir, 

iktidar cinsel bedeni kucaklar.14 İktidar kendi söylemini, denetim mekanizmasını kullanarak, 

gizli bir şekilde yayar. Tıp, psikiyatri, eğitim, aile ve diğer kurumlar bireyin ve toplumun 

yararına, cinsel sapmaları düzeltmeye, normalleşmeyi geniş ölçüde sağlamaya çalışırlar. 

Foucault Freud’un içgüdü kavramını da cinselliği kontrol etme aracı olarak görür. Psikanaliz 

seanslarında bireyin içgüdüye dayalı cinsel tutumu açığa çıkarılır. Böylece Freud cinsel 

                                                 
12 A.g.e, s. 27. 
13 Madan, Sarup, Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm, Çev. A., Baki, Güçlü, Ark Yayınları, Ankara, 1997, s. 
112. 
14Michel, Foucault, Cinselliğin Tarihi,  s. 40. 
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dürtüyü açığa çıkararak, bilimin cinsellik üzerindeki tahakkümü için, yeni bir yer açmıştır.15 

Ancak tüm bu etkinliklere rağmen, cinsel farklılıklar denetim mekanizmalarına direnç 

gösterebilir. Bununla birlikte bu direnç etkinlikleri de iktidarın sürekliliğini yaygınlaştırma ve 

koruma amacıyla, iktidar söylemi tarafından planlanmış etkinliklerdir. Çünkü iktidar böylece 

cinsel sapkınlıkları açığa çıkarıp, onları yok etmeye, dolayısıyla  söylemini dikte ettirme 

çalışır. Foucault böylece sapkınlık, hastalık, delilik ve cezalandırma mekanizmaları 

aracılığıyla iktidarın toplumda yayıldığı ve bu mekanizmaları bilinçli olarak kendisinin 

yarattığını göstermeye çalışır. Ortaçağda cinsel sapkınlıkları cezalandırarak ve bastırarak 

işleyen iktidar, modern çağla birlikte bu sapkınlıkları açığa çıkarıp, tedavi eden ve 

yönlendiren bir iktidara dönüşmüştür. Böylece mevcut iktidar her türlü davranışı 

dengelemeye çalışarak, insanların bireysel davranışlarına nüfuz eder, dolayısıyla bedene sahip 

olur. Her durumda önemli olan, toplumun beden ve cinsellik üzerinde uyguladığı iktidar 

söylemini görebilmektir.  

    Foucault’a göre on yedinci yüzyıldan itibaren yaşam üzerindeki iktidar iki biçimde 

gelişmiştir: Birincisi bedeni makine olarak alır ve bireyi disipline etmek için, beden terbiyesi, 

yeteneklerin arttırılması, güçlerin açığa çıkarılması ve yararlığı, bireyin etkili ve ekonomik 

denetim sistemleriyle bütünleşmesini amaçlar. Foucault bunu insan bedeninin anatomi-

politikası olarak adlandırır.16 On sekizinci yüzyılda oluşan siyasi kutup ise canlı varlığın 

mekaniğinin etkisinde olan ve biyolojik süreçlerin dayanağını oluşturan bedeni merkez 

almıştır.17 Sağlık düzeyi, yaşam süresi, doğum ve ölüm oranlarına odaklanarak, yaşamı 

kaliteli kılmayı amaçlayan bu iktidara Foucault nüfusun biyo-politikası adını verir.18 

Fazlalaşan nüfusun açığa çıkardığı konut, göç, kamu sağlığı, doğurganlık ve uzun yaşama 

sorunları, dil, kolejler, atölyeler, kışlalar gibi yeni siyasi pratikler ortaya çıkarır. İktidar bu 

tekniklerle nüfusu düzenleyerek, bedenleri kendine tabii kılar. Çünkü nüfus, artık insanların 

yararlılığı ve uysallığının değil, bütün yaşamlarının ele geçirilebilmesi için, iktidarın zorunlu 

bir icadıdır.19 Böylece biyo-politika, canlı bedenlere yaptırım yapıp, onun değerlendirilmesini 

ve güçlerinin dağıtım amaçlı olarak işletilmesini sağlamıştır. Disiplinden denetime dönüşen 

iktidar, tüm nüfusun sömürülme tekniklerini geliştirerek, bedenler adına bedenlerin yaşam 

                                                 
15 Mark, Poster, Foucault, Marksizm ve Tarih, s. 137. 
16 Michel, Foucault, Cinselliğin Tarihi,  s. 102. 
17 A.g.e, s. 103. 
18 A.g.e, s. 103. 
19 Judith, Revel, Güncelliğin Bir Ontolojisi, Çev. Kemal Atakay, Otonom Yayınları, İstanbul, 2005, s. 145. 
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sorumluluğunu üstlenir. Bu sorumluluğu gerçekleştirmek için iktidar, düzenleyici 

mekanizmalarla gerek duyar. Foucault bu mekanizmaları biyo-politikanın normları olarak 

adlandırır, ama Foucault’a göre bu normlar doğaldır ve cezalandırıcı değil, düzenleyicidir.20 

Dolayısıyla biyo-politika, yaşamı merkeze alan bir iktidar teknolojisinin sonucu olan, 

normalleştirici bir söylem olarak işler. 

    On dokuzuncu yüzyılda gelişen bu yeni iktidarın tüm söylemlerinin cinsellik üzerine 

olmasının nedeni,bedeni kullanılan bir nesneye dönüştürmektir. Bu açıdan biyo-iktidarın 

üretimi olan nüfus, sanayi üretiminin temel öğesi olan işgücünün sürekliliğini üretme, 

denetleme ve güvence altına alma gerekliliğine karşılık gelir.21 Dolayısıyla nüfusu işgücüne 

dayalı olarak düzenleyip, toplumu bireysizleştiren iktidar, bunu yaparak bireylerin birbiriyle 

değiştirilebilirliğini sağlar; işgücü için üretilen bireyin yalnızca verimli olması amaçlanır. Bu 

açıdan öznelliklerin reddedildiği, bireyler arası farklılıkların gözden kaybolduğu bu söylemde, 

nesnellik ön plana çıkar; öznellik bedenle özdeşleştirilip, duygu, düşünce, arzu gibi tinsel 

olgular reddedilir. Dolayısıyla biyo-iktidarı ilgilendiren şey, insanların bedeni olduğu için, 

tüm iktidar söylemleri, bedeni korumaya yöneliktir. Böylece iktidarın amacı için bir araç 

olarak kullanılan beden, iktidar söylemiyle tahrip edilir. 

      Bununla birlikte Foucault’un biyo-iktidar dediği sistemin, modern toplumlarda yaşamı 

daha yaşanılır hale dönüştürdüğü gözden kaçırılmamalıdır. Ama aynı zamanda bu iktidar 

yaşama dair bütün olguları kategorize edip, düzene sokar ve bireyleri bu düzen temelinde 

normal-anormal ayrımı uyarınca ıslah etmeye çalışır. Böylece bireysel mutluluğun güvencesi, 

iktidarın belirlediği yaşam tarzıdır. Bireylerde bu söyleme dayanarak, kendi denetimlerini 

kendileri sağlayarak, yaşamlarının belirleyicisi olma hissini duyumsarlar. Dolayısıyla 

iktidarın nüfus üzerindeki etkisi, görünmez bir etki altında gerçekleşmiş ve bedenler tahrip 

edilmiş olur. 

 

3-Cezalandırıcı ve Disipline Edici Söylemlerin Yarattığı Beden Tahribatı 

   Hapishanenin Doğuşu’nda Foucault baskıcı cezalandırma sistemini, Damiens’e yapılan 

işkenceyi anlatarak açıklar. Damiens, kral öldürüldüğü için, kamu önünde ağır cezaya 

çarptırılmıştır. Burada amaç, kralın gücünü halkın önünde yeniden dile getirmektir. Ona 

yapılan işkence, suçlunun bedenini, yaptığı maddi yanlışlıkların sembolik olarak 
                                                 
20 Michel, Foucault, Cinselliğin Tarihi, s. 106. 
21 Judith, Revel, Güncelliğin Bir Ontolojisi, s. 149. 
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düzeltilmesini gösterir şekilde damgalıyordu.22 Ama on dokuzuncu yüzyılda işkenceye dayalı 

ceza uygulamasının yerini, disipline dayalı ceza sistemi almıştır. Artık beden, ceza ile 

yıldırmanın ana hedefi olmaktan çıkmıştır.23 Böylece beden cezalandırılabilir bir nesneden 

ziyade, uysallaştırılabilir bir nesneye dönüşmüş ve hapishane, tımarhane, karantina, hastane 

gibi yerlerde düzene konulabilir olarak düşünülmüştür. Foucault’a göre kapatmanın amacı, 

insanları ayırıp, onları homojen bir birlik içinde, kendisine uyan bir birlik haline getirmek, 

dolayısıyla bireyi ele geçirmektir. On sekizinci yüzyılla birlikte, işçi ve burjuva sınıfının 

oluşması, emeğin bir güç olarak görülmesi gibi söylemlerle, toplum yeni farklı bir iktidar 

söylemiyle yeniden oluşturulmuştur. Bu yeni iktidarın disipline dayalı ceza anlayışı, cezanın 

odağını bedenden zihne kaydırarak, suçlulara yaptıklarının aldıkları zevkten daha çok acı 

vereceğinin kesin olduğunu gösterip,  böylelikle de rasyonel varlıklar olarak yasal olmayan 

eylemlerde bulunmaktan kaçınmalarını sağlamak istemiştir.24 

    Cezalandırmadan disiplin altına alma anlayışına dönüşen iktidarın kapattığı beden, 

zorunluluklar ve yasaklar sistemi içinde, özgürlükten mahrum edilmiştir. Foucault için 

disiplin, bireylerin düşünce ve davranışlarına yayılan belli kurumsal kaynaklarla ilişkili, bir 

davranış, prosedür ve stratejiler dizisidir.25 Tıp, eğitim ve din kurumu aracılığıyla adaleti 

sağlamaya çalışan söylem, böylece bedeni esir alır. Dolayısıyla disipline edici iktidar söylemi 

bireyleri hem itaatkar hem de yararlı kılmaya çalışır. Davranışları, mimikleri, kimlikleri, 

zaman ve mekanları, kendilerine dışsal bir bakış aracılığıyla daima gözetlenen bedenler, 

hizaya sokulmaya, verimlikleri arttırılmaya çalışılır. 

  Foucault’a göre disipline edici söylem, bedeni cezalandırmak yerine, ruha yönelerek, kalp, 

düşünce ve ruhsal durum üzerine derinlemesine etki eder.26 Böylece cezalandırılan artık 

kişinin bedeni değil, beden olarak kişidir. Yani amaç suçlu bedene acı çektirmekten ziyade, 

ruhsal bedeni normalleştirmek ve dönüştürmektir. Bu sistem günümüz toplumlarında da 

işleyen bir sistemdir. Gözetim altında tutulanlar, tüm eğitim kurumları, ıslah edilenler, deliler, 

çocuklar ve tüm toplum, her yerde her zaman iktidarın gözetimi altındadır ve iktidar böylece 

bedenler üzerinde ruhu sürekli üreterek ve kullanarak, söylemini yaygınlaştırmayı amaçlar.  

                                                 
22 Mark, Poster, Foucault, Marksizm ve Tarih, s.104. 
23 Michel, Foucault, Hapishanenin Doğuşu, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara, Ekim 2006, s. 
39. 
24 Mark, Poster, Foucault, Marksizm ve Tarih, s. 105. 
25 Sergiu, Balan, Foucault’s view on Pover Relations, Cogito:Multidisciplinary Research Journal, Vol.2, No.2, 
pp-55-61, june, 2010, s. 58. 
26 Michel, Foucault, Hapishanenin Doğuşu, s. 51. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 
 

Böylece disiplin altına alınarak yaratılan bedensiz ruhlar, kendi kişilerinde iktidar söylemini 

daimileştirirler. Dolayısıyla iktidarın özgürlük vaadi de, her özgür bireyde kendi gücünü etkin 

kılma ve bunu da zorlamaksızın yaratma gerçeğine dayanır.   

    Foucault disipline edici iktidar söyleminin gerçekleştiği yere, on dokuzuncu yüzyıl 

hapishanelerinde kurulan iktidar teknolojilerinin öncüsü olan Panoptikon’u örnek verir. 

Panoptikon mahkumların, ortasında bekçili bir kulenin olduğu bir avluyu saran dikdörtgen bir 

yapıdır. Bina, gardiyanın kendisini görünmeden her bir hücreyi görebileceği şekilde 

düzenlenmiştir. Burada herkesin kapatıldığı hücre, bir gözetmen tarafından izlenir, ama yan 

duvarlar sayesinde mahkumlar, diğer mahkumlarla iletişim kuramaz. Görülmekte, ama 

görülmemektedir; bir bilginin nesnesidir, ama asla bir iletişim öznesi olamamaktadır.27 

Foucault, hapishane görevlilerinin, hapishane nüfusunun zihin ve bedenlerini kontrol etme 

yöntemine vurgu yapar. İktidarın temsilcisi olarak gardiyan, mahkumları sürekli gözetleyerek, 

davranışları hakkında hükümde bulunur. Böylece kapatılan insanlar, toplumdan 

uzaklaştırılarak, üzerlerinde mevcut iktidar söylemi etkin kılınır. Disipline edici iktidarın 

sürekliliği, mahkumların asla ne zaman izlendiklerini bilmemeleri nedeniyle, kendi 

davranışlarını kontrol etme ve gözetleme aracılığıyla, kendilerini izlemeyi öğrenme gerçeği 

nedeniyle var olur.28  

    Her iktidar kendi söylemini topluma yaymak ve benimsetmek için, farklı teknikler kullanır. 

Toplumdaki aykırılık ve farklılıklar, bu söylemin işleyişini aksattığı için iktidarlar, toplumu 

disiplin altına almayı ve denetlemeyi amaçlarlar. Foucault’a göre hapishane, hastane, okul 

v.b. disiplin altına alma kurumlarıdır ve her iktidar bu kurumları kendi amaçları 

doğrultusunda yenileyerek kullanır. Dolayısıyla bu şekilde oluşturulan bir toplumda 

bireysellikten bahsetmek olanaksızdır. Bir birey olmaktan ziyade, bakışın hizaya getirdiği bir 

çok beden ve davranışın bir birliği söz konusudur. Böylece Foucault tüm iktidar kurumlarını, 

iktidarın etkilerini yaratan mekanlar olarak mahkum eder. Buralarda farklı bir söyleme yer 

olmadığı için, insanlar kendiliğinden iktidar söylemine özgürce tabii olurlar.  Mahkumu iyi 

davranmaya, deliyi sakin olmaya, işçiyi çalışmaya, okul çocuğunu özenli olmaya, hastayı 

tedaviye uymaya zorlamak için güç kullanmaya gerek yoktur.29 Böylece birey sürekli 

                                                 
27 A.g.e, s. 295-96. 
28 Pedram, Mossallanejad, Foucault, Disciplinary Power and The Production of İndividuality: The 
Relevance for Psychology, March, 2011,  www.academia.edu, s. 8. 
29 Michel, Foucault, Hapishanenin Doğuşu,s. 299. 
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gözetilerek, suç işlemekten alı konulur; iktidar da güce başvurmaksızın zihin üzerinde iktidar 

kurarak, bireylere doğrudan etki eder. 

   Siyasal bir alan olan iktidar, toplumun her yerinde bedenleri içine alır. Söylemi belirleyen 

güçtür ve güçte iktidarın elindedir. Böylece beden, iktidar ilişkilerinin çemberi altına alınır. 

Ceza, kuşatma, eğitme, terbiye etme, damgalama, kıyafet belirleme, yargılama, medyatik 

araçlarla etki altına alma, v.b. gibi bedene doğrudan müdahale etme araçları, iktidarların 

sürekliliği ve karmaşıklığını gözler önüne serer. Her yerde iktidarın var olduğunu ve 

iktidardan kaçınılamayacağını söylemekle Foucault,  ilişkilerin iç içe geçmişliğini ve 

toplumun bu ilişkilerin sürekliliğinden kaçamayacağını anlatmaya çalışır. Hem cezalandırma 

sisteminde hem de disiplin altına alma sisteminde beden tahrip edilmekte ve 

kimliksizleştirilmeye çalışılmaktadır. Yani iktidar, bireyleri öznelere dönüştüren bir iktidardır, 

ancak bu özneler ötekine bağlı ya da onun kontrolü altında olan veya  ben bilgisi ve vicdanı 

aracılığıyla kendi kimliklerine bağlı olan öznelerdir.30 

    Foucault’un amacı, modern toplumların kendi oluşturdukları tıp, eğitim, psikiyatri, 

psikoloji gibi bilimlerin bilgi iddialarına dayanarak, kendi bireylerini kontrol etme ve disiplin 

altına alma tarzını eleştirmektir. Bu bilimler, toplumsal alanın her yerinde kendi belirledikleri 

normallik standardını, eğitmenler, doktorlar, yargıçlar, polisler ve bürokratlar aracılığıyla, 

topluma dayatır, böylece iktidar söylemini meşrulaştırmaya çalışırlar. Nesnellik içinde 

öznelliği yadsıyan, bireyi özgür bir özne olarak dışlayan iktidar söylemleri, Foucault’un 

eleştirisinin konusu olmakla birlikte, aynı zamanda günümüz toplumunda etik-özgür özne 

arayışına ilişkin felsefi söylemlerin de karşı çıktığı alanlar ve üzerinde özgürlük çığlığının 

dillendirildiği temel zemin olmaktadır.  

 

3- Etik Öznenin Olanağı 

    İktidar söyleminin cinselliğe ve kontrol altına almaya ilişkin yaptırımı, öznenin etik 

varoluşunun olanağı sorusunu açığa çıkarır. Foucault’un eleştirileri bu açıdan önem kazanır. 

Çünkü Foucault, yalnızca tarihsel süreç içinde olmuş olanı açığa çıkarmaz, aynı zamanda 

olabilecek olanın da olanağını araştırır. Bu olabilecek olan, etik, özgür öznenin oluşma 

olanağıdır. Bu açıdan Foucault cinselliğin ve denetim süreçlerinin farklı dönemlerde, iktidar 

söylemiyle nasıl farklılaştırıldığını göstererek, yozlaşan, kimliksizleşen, belirlenen bireylerin, 

                                                 
30 Peter, Fletcher, Foucault on Power Relations, www. Peterfletcher.com, April, 2008. 
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kendi öznelliklerini nasıl kazanabileceklerine ilişkin bir farkındalık yaratır ve bu farkındalığı, 

antik çağın cinselliğe yönelik söylemleriyle geliştirmeye çalışır. Foucault’a göre antik çağın 

öznesi, arzulayan bir özne olarak cinselliğe bakar, oysa Hıristiyanlıkta arzu, günahla 

özdeşleştirilir. Yunanlılar cinsel temas, eylem ve pratiklerin biraradalığını nitelendiren bir 

kavramı ‘ aphrodisia’ yı kullanırlar. Aphrodisia’lar belli bir haz biçimini sağlayan eylemler, 

hareketler ve temaslardır.31 Yunanlılar hazzı dışlamazlar ve haz ve hazzın yarattığı arzu gücü 

eyleme geçirilir. Aphrodisialar deneyiminde eylem, arzu ve haz güçlü bir biçimde birbirine 

bağlanır; oysa Hıristiyanlıktaki ten anlayışında hazlar gözden düşürülmüştür, çünkü burada 

cinsel  deneyimin amacı olarak şehvet aranmaz.32 Böylece Yunanlılarda ahlaki eylem, hazdan 

ve arzudan bağımsız olmayan eylemdir. Hazlar, antik Yunan’da  ülkenin yasalarının 

öngördüğü kurallara göre değil, daha çok kişinin boyun eğdiği kendi ahlaksal kurallarına 

uygun olarak kullanılmayken, Hıristiyanlıkta dayatılan kurallara ve yasaklara göre kullanılır 

ya da kaçınılır.  

    Yunanlılarda bireysel özgürlük, arzu ve hazzı yöneterek, kendine hakim olma şeklinde 

algılanır. Yani arzu ve hazzın kullanımı, ahlaki bir amaca yönelik olmalıdır. Böylece 

özgürlük, bireyin kendisiyle olan ilişkisinin ve kendi üzerinde kuracağı hakimiyetin bir biçimi 

haline gelir.33 Aslında hazlar konusunda olduğu gibi, tüm erdemler konusunda ölçülü olmak, 

antik Yunan düşünürlerinin ahlaki anlayışlarıdır. Ama bu ölçülülüğü belirleyen şey, yasa 

değil, kişinin kendi iradesidir. Dolayısıyla Yunanda bedenin ve öznenin kuşatılmışlığı ve 

sınırlandırılmışlığı söz konusu değildir. Oysa Hıristiyan ahlakında ahlaksal özneyi 

belirleyecek olan şey, kişinin kendisine hakimiyetten ziyade, kendisinden feragatte aranır.34 

Çünkü cinsel tutumlar, kilisenin otoritesine itaat ederek, onun belirlediği yasaya boyun eğerek 

belirlenir. Foucault’a göre antik çağda özgürlük, bireyin kendine hakimiyetinde ve kendisiyle 

ve başkalarıyla ilişki biçiminde ortaya çıktığı için, ahlaki bir değer olarak önemsenen şey, 

gerçekleştirilen eylemler ya da saklanan arzular değil, kişinin bu tutumudur. Bu açıdan 

Foucault, cinsel eyleme ilişkin ölçülü tutumun, bir yaşam tekniği olduğunu düşünür: 

“Cinsel edim, tüm hazların en şiddetlisi ve yorucusu olduğundan, aynı zamanda da yaşam ve ölüm 

ilişkisine bağlı bulunduğundan, kendinde boşanan güçleri denetleme enerjisini serbestçe kullanabilme 

                                                 
31 Michel, Foucault, Cinselliğin Tarihi,  s. 149. 
32 A.g.e, s. 150.  
33 A.g.e, s. 180. 
34 A.g.e, s. 190. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 38         Eylül – Ekim 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 
 

ve yaşamını, geçici varoluşun ötesinde devam edecek bir yapıta dönüştürebilme özellikleriyle 

tanımlanan öznenin etik oluşumu için ayrıcalıklı bir alan oluşturmaktadır.”35 

     Etik özne, ötekilerin özgürlüğünü karşılıklı tanımaya dayalı bir tutumu gerektirir. Ancak 

böyle bir tutum, ötekinin özgürlüğünün açımlanmasına olanak sağlayan ve eylemlerinin 

sorumluluğunu tüm insanlara yönelik olarak üstlenen bir farkındalık içerdiği için, birlikteliği 

sağlamaya çalışan söylemlerden kaçınamaz. Ama önemli olan, bu söylemlerin özne üzerinde 

zorlayıcı yaptırımda bulunmaması ve özneyi ikna yoluyla dönüştürmeye çalışmasıdır. 

Foucault’un antik çağda önemsediği değer, iktidardan bağımsız olan söylemin bu ikna etme 

etkinliğidir. Hıristiyanlıkta etik özne, söylemsel olan ve söylemsel olmayan pratiklerle 

önceden belirlenen kurallara tabii kılınmış ve bu kuralların dışında özne yadsınmıştır. 

Dolayısıyla önceden belirlenen kurallara uygun oluşturulan insan anlayışı, insan varlığının 

kendiliğindenliği ve özgürlüğüyle çelişir.  

    Foucault insan eylemleri üzerindeki dışsal etkinin, özgürlük için bir sınırlama olduğunu 

düşünerek, modern çağın insanına kendini özgürleştirmesi için, antik çağın etik insan 

anlayışını model olarak sunar. İnsan gerçekliği oluş süreci içinde daima kendini yeniden 

yaratan bir varlık olarak, üzerinde hissettiği tüm baskı ve disipline edici eğilimlerden 

kurtulup, özgürleşebilir. Çünkü biz, kendimizle ilgili denediklerimiziz, bedenimizi, 

arzularımızı, zevklerimizi, hislerimizi, ilişkilerimizi tabii kıldığımız dönüşümleriz, sonsuz, 

telossuz ve sonu gelmez bir oluşuz, özgürüz.36 Dolayısıyla etik özne olmak, her koşulda kendi 

yaratımını yalnızca kendinden başlayarak oluşturmayı gerektirir.  

     Foucault’un iktidar eleştirisi incelendiğinde, modern toplumlarda bireylerin iktidar 

söyleminden kaçınamayacağı gerçeği açığa çıkar. O halde iktidar içinde kalıp, aynı zamanda 

etik özne olmak nasıl olanaklı olur? İktidar söyleminin bedensizleştirip, yabancılaştırdığı ve 

nesneleştirdiği birey, bu sistem içinde yaşamak zorunda olsa bile, yalnızca özgür etkinlikleri 

aracılığıyla, kendini yaratarak ve eylemlerinin öznesi olma bilinciyle etkinlikte bulunarak, 

etik özne olarak kalabilir görünüyor. Judith Revel  Foucault’un ifadelerinde sezdiği, etik 

öznenin oluşumuna dair belirtiyi şöyle aktarır: 

“Etik töz, Foucault için, bireyin kendisinden ahlaki davranışının hammaddesini oluşturma tarzıdır ve 

ahlaki davranışın maddesi olan kendiliğin bu parçası, ahlak tarafından idare edilir, kuşatılır, ele geçirilir, 

ama aynı zamanda öznelliğin üretiminin, kendi kendini yaratma uzamının açıldığı nokta olabilir.”37 

                                                 
35 A.g.e, s. 206. 
36 Judith, Revel, Güncelliğin Bir Ontolojisi, s. 166.  
37 A.g.e, s. 168. 
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Dolayısıyla birey bir söylem içinde bulunmakla, kendisi ve başkalarıyla ilişkisinde söylemin 

dayattığı kurallara tabii olur, ama aynı zamanda bu söylem içinde kendisini etik töz olarak 

yaratmak ve özgürlüğünü açımlamak için bir alan açabilmelidir. Böylece Hıristiyanlığın salt 

bir nesneye dönüştürdüğü beden, etik öznenin kazandığı farkındalıkla birlikte, ötekiler için 

varlık tarzı olarak, kişinin kendi eylemlerini gerçekleştirdiği ve ötekilerle birlikteliği 

aracılığıyla üretilen bir özneleşme alanına dönüşür.  

 

Sonuç 

    Foucault’un cinsellik ve ceza anlayışı üzerinden yaptığı iktidar söylemine ilişkin 

eleştirileri, iktidarın gücünü ortadan kaldırmaya ya da etkisizleştirmeye ilişkin çözümler 

sunmaz. Eğer iktidar, gücü elinde bulunduran ve toplumsal alana yayılarak, bireylerin 

özgürlüklerini etkisizleştirmeyi, böylece kendi hükmünü geçerli kılmayı amaçlayan bir 

söylemse, etik ve özgür özneler yaratma istenci, bir söylem olarak etkinleştiğinde, iktidara 

dönüşme tehlikesi açığa çıkmaz mı? Eğer Foucault’un dediği gibi, iktidar söylemi bilinçli 

olarak, kendisine direnen, karşıt söylemler üretmeyi ve böylece kendi söylemini 

yaygınlaştırıp, etkin kılmayı amaçlıyorsa,  söylemin içinde kalarak, bu söyleme karşıt olan  

yeni söylemler üreterek Foucault, mevcut iktidarın sürekliliğini etkinleştirmiyor mu? Böyle 

bakıldığında Foucault’un eleştirisi, kendisiyle çelişir gibi görünse de, aslında Foucault’un 

söylemi bir dayatma ya da kurallar silsilesine değil, varoluşun olumsallığı ve özgürlüğüne  

ilişkin bir farkındalık geliştirme söylemi olarak okunmalıdır. İnsan gerçekliği ötekine bağımlı 

olduğu ve ötekini gerektirdiği için, Foucault’un analizleri, bu bağımlılık ilişkisi içinde, 

öznelliğin yaratılmasına ve geliştirilmesine, dolayısıyla oluş sürecinin kesintisiz sürekliliğine  

gönderim yapar ve bu açıdan modern çağ insanına özgürlük için yapılan bir çağrı olur.  
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OSMANLI-TÜRK MİLLİ KİMLİĞİNİN OLUŞMASINDA RUSYA TÜRKLERİ, 
GÖÇLER VE TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARININ ROLÜ 
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ÖZ 

Fransız İhtilali sonrasında milliyetçilik, hızlı bir ivmeyle dünyanın her köşesinde kendini 
göstermeye başladı. Bu süreç içerisinde devletler kendi milli kimliklerini inşa etme yoluna 
gitti. Çok milletli yapılar olan imparatorluklar için, bu gelişmeler ölümcül sonuçlar 
getirmekteydi. Osmanlı Devleti’nde, farklı etnik kökene ve dini inançlara sahip insanlar bir 
arada yaşamaktaydılar. Milliyetçilik önce gayri Müslimlerde daha sonra ise Arnavutlar ve 
Araplarda kendini göstermeye başladı. Milliyetçilik en son Türklerde etkili oldu. Osmanlı 
Türk milli kimliğinin oluşmasında özellikle Rusya Türklerinin, dış göçlerin ve Türkoloji 
çalışmalarının büyük etkisi olmuştur. Bu çalışmada milli kimliğin oluşmasında etkili olan bu 
faktörler incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı-Türk Kimliği, Milli Kimlik, Rusya Türkleri, Göçler, Türkoloji  

 

THE ROLE OF RUSSIAN TURKS, EMIGRATION AND STUDIES OF 
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GİRİŞ 

Kimliklerin oluşmasında çok sayıda faktörün farklı oranlarda etkisi olmaktadır. Kimliklerin 
mahiyetini doğru bir şekilde ortaya koyabilmenin yolu, hangi faktörlerin bu süreçte belirleyici 
olduğunu ortaya koymaktan geçmektedir. Milli kimlikler tarihin belli bir döneminde bazı 
şartların gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti birçok etnik/dinsel 
topluluğu içinde barındırmaktaydı. Osmanlı-Türk kimliğinin ortaya çıkışında bazı faktörler 
çok etkili olmuştur. Bu faktörler içerisinde özellikle Rusya’nın kontrolündeki bölgede 
yaşayan Türklerin önemli bir etkisi olmuştur. Türk milliyetçiliğinin ilk olarak kendini 
gösterdiği bu bölgede aydınlar, bütün Türkleri bir çatı altında toplama fikri ile hareket 
etmekteydiler. Rusya’nın baskıları sonucunda bu aydınlardan bir bölümü Osmanlı Devleti’ne 
kaçmak zorunda kaldılar ve Türkçülük faaliyetlerini burada devam ettirdiler.  

Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki topraklarını yitirmeye başlaması sonrasında, balkanlarda 
yaşayan Müslüman-Türklerin önemli bir bölümü Anadolu’ya göç ettiler. Kafkas 
Müslümanlarına yapılan baskı sonucunda, bu bölgeden de çok yoğun bir göç yaşandı Osmanlı 
Devleti’ne. Dış göçler sonucunda Anadolu’ya gelenlerin kimlik bilinci ileri seviyelerdeydi ve 
Anadolu’da Osmanlı-Türk kimliğinin oluşmasında etkili oldu. 

Türkoloji çalışmaları sonrasında Türklerin kökenlerine dönük önemli bulgular elde edilmeye 
başlandı. Avrupa’da yapılan bu çalışmalar sonucunda Türklerin tarihte önemli bir yere sahip 
oldukları ortaya konmaktaydı. O zamana kadar kendisini Türk kimliği ile özdeşleştirmeyen 
Osmanlı aydınları açısından bu bulgular çok büyük tesir yaptı ve onların Türk milli kimliği 
çerçevesinde bir kimlik talebi ile ortaya çıkmalarına neden oldu. 

Osmanlı-Türk milli kimliğinin oluşmasında Rusya Türklerinin, göçlerin ve Türkoloji 
çalışmalarının etkisi üzerine yeterli çalışma yapılmamıştır. Bu alandaki boşluk bir nebze olsun 
doldurulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, Osmanlı-Türk milli kimliğinin inşası açısından 
Rusya Türklerinin, göçlerin ve Türkoloji çalışmalarının önemli katkı sağladığı ortaya 
konmaya çalışılacaktır. Bu alanda yazılmış olan Türkçe ve Almanca kaynaklar incelenerek 
çıkarsamalarda bulunulacaktır.  

 

1. KİMLİK, OSMANLI-TÜRK KİMLİĞİ  

1.1. Kimlik Kavramı: Kimlik kavramı, sosyal bilimlerde en çok tartışılan kavramlardan 
biridir. Bu tartışmaların oluşmasında kimlik kavramının çok boyutlu olmasının yanı sıra, 
sosyal bilimlerin farklı dallarının (antropoloji, sosyoloji, tarih, psikoloji, hukuk vb) kimliğin 
farklı bir boyutu ile ilgilenmesinin de etkisi vardır. Farklı bilim dalları bu konu üzerinde 
çalıştıkları halde, kimlik olgusuna genelde kültürel bir olgu olarak yaklaşılmaktadır. Kimliğe 
kültürel bir olgu olarak yaklaşılması, kültür kavramının açıklanmasında kolaylaştırıcı olmaya 
yetmemektedir. Çünkü, kültür kavramı üzerinde de yoğun bir tartışma yapılmaktadır. 
Kültürün ne olduğu, özellikle de kültürün medeniyet kavramı ile aynı olup olmadığı 
konusunda tartışmalar sürmektedir (Türkbağ 2003: 209-210).  

Kimlik farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Yıldıza göre, “Kimlik, bireylerin gerek kültürel 
gerekse yaşadıkları çevrelerdeki sosyal konum ve statülerinin karşılığı olan çok boyutlu, 
inanç, tutum, değer yargıları gibi yaşam biçimini sembolize eden bir kapsamın alt başlığıdır” 
(Yıldız 2007: 9). Güvenç’e göre ise kimlik kişilerin veya toplumsal grupların “kimsiniz?” 
sorusuna verdikleri cevaplardır (Güvenç 1994: 3). Kimlikte belirleyici olan, kişinin kendini ne 
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olarak tanımladığı ve diğerlerinden kendini nasıl ayırt ettiğidir. Kimlik bir şeye ait olma 
ihtiyacının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Yıldız 2007: 9). Amin Maalouf’un belirttiği 
gibi, “Kimliğim beni başka hiç kimseye benzemez yapan şeydir” (Maalouf 2009: 16). 

Kişilerin içerisinde yaşadıkları farklı gruplarla olan ilişkilerini ve bu gruplara dönük olarak 
yerine getirmeleri gereken görevleri, hak ve bağlılık derecesini tayin eden olgu, kimliktir. 
Bireylerin ve toplumların gelişmelerini, varlıklarını sürdürmelerini ve savunmalarını sağlayan 
olgu bu hak ve bağlılıklar olduğu için, kimlikler bu topluluklar içindeki kişiler arasında bir 
beraberlik ve dayanışma duygusu yaratır (Karpat 1995: 23). Bireysel kimliklerin inşası, 
günlük hayattaki etkileşimler sonucunda meydana gelmektedir (Sarıbay,1998: 97). 

Bireyler sadece kendi dışında gerçekleşen bazı şeylerin farkında olmazlar, aynı zamanda 
kendilerinin varlığının da bilincinde olurlar. İnsanın kimliğinin temelini bu “öz-bilinç” 
oluşturmaktadır. Öz-bilincinin farkında olan varlıklar tanınma ihtiyacı duyarlar. Bundan 
dolayı toplumsal bir olgu olan kimliğe ihtiyaç duyulur. Yani bireyler, başkaları tarafından 
tanınmak ve bir varlık olarak kabul görülmek isterler. Bu durum, ancak başka bireylerin de 
olduğu bir ortamda gerçekleşebileceği için, kimlik toplumsal bir olgudur. Kimliğimizin 
olabilmesi için bizi, diğer bireylerden farklı kılan özgün özelliklerimizin olması gerekir. Bu 
farklılığın dile getirilebilmesi için yine, başka bireylerin varlığı gereklidir. Yani kimliğin 
kurucu öğelerinden birisi, ötekinin (yani benim dışımdakinin) bulunmasıdır (Türkbağ 2003: 
210; Yücel 2009: 36-37; Övet 2007: 95). İnaç’ın da belirttiği gibi “Kimlik, anlamını ne 
olmadığından elde eden bir değişim (alterity) ve ötekilik (otherness) ifadesidir” (İnaç 2006: 
16). 

Kimliklerin sadece kişiler tarafından ifade edilmeleri yeterli değildir, bunun yanında diğer 
bireyler tarafından da teyit edilmeleri gerekmektedir. Ancak bu durumda bireyler, bir kimlik 
biçimi olarak onaylanırlar (Bostancı 2003: 7).  

Kimlik, bir taraftan çıkarları oluştururken, diğer taraftan bu çıkarları şekillendirir. Siyasal 
aktörlerin kimlikleri, ortaya çıktıkları sosyal çevre ile olan etkileşimlerine ve ilişkilerine 
bağlıdır. Bu aktörler öncelikle kendilerinin hangi çıkarları temsil ettiklerini bilmek 
durumundalar. Siyasal kimlikler bunu bilebilmek için de kim olduklarını ve kimleri temsil 
ettiklerini bilmelidirler (Bingöl 2004/1: 29; Bingöl 2004/2: 160). 

Farklı kimlik çeşitleri bulunmaktadır. Kimlik çeşitlerini Güvenç üç farklı sınıflandırmaya tabi 
tutarak açıklamıştır: 

Bireysel Kimlik: Nüfus cüzdanı, pasaport gibi bireyleri tanıtmaya ve birbirlerinden ayırmaya 
yarayan, kimlik kartları ile ortaya konulan kimliklerdir. 

Kişisel Kimlikler: Bu kimlik çeşidi, soydan gelen dil, kültür din gibi özelliklerle, seçilen iş-
meslek, kurumsal kimliklerden oluşmaktadır. Kişisel kimlikler kartsız olabilir. Bireyleri, 
toplumun diğer bireyleri ile gönüllü olarak birleştirebildiği gibi diğer bireylerinden 
ayırabilecek özelliğe de sahiptir.  

Ulusal-Kültürel Kimlikler: Toplumlarda tarihten ve soydan gelen din, dil, kültür gibi 
kimliklerden oluşur (Güvenç 1994: 4; Güvenç 2006: 4-5). 

Karpat’a göre kimlikleri iki ana dala ayırmak mümkündür: a) Temel veya tabii kimlikler: Din, 
aile-aşiret-soy vb. esaslarından meydana gelen kimlikler temel kimliklerdir. b) Sonradan 
yaratılmış olan sosyo-politik kimlikler. En bilinen sosyo-politik kimlikler: millet, imparatorun 
tebaası, sosyal sınıf, vatandaşlık vb.dir. Bütün kimlikler zaman içerisinde değişmektedir. 
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Temel kimliklerin değişimi yüzlerce yıllık bir süreçte yavaşça gerçekleştiği için, bu 
kimliklerin değişmediği sanılmaktadır (Karpat 1995: 23).  

Milli kimliği kısaca, ulusu meydana getiren kişilere ulusal bir aidiyet kazandırmanın bir yolu 
olarak tanımlamak mümkündür. Bu süreç sadece ideolojik değil, aynı zamanda psikolojiktir 
(Tekinalp 2005: 77). 

1.2. Osmanlı-Türk Kimliği: Geleneksel Osmanlı kimliği bilinmeden, daha sonraki 
dönemlerde inşa edilmeye çalışılan Osmanlı kimliğinin anlaşılması zordur. Osmanlı Devleti 
sınırları içinde yaşayanlar (Osmanlı klasik döneminde) farklı derecelerde de olsa devletin 
varlığının bilincindeydiler. Her ne kadar devlet, bireylerin hayatının birçok yönüne müdahale 
etmese de, vergi ve adalet mekanizmaları ile toplumsal hayata müdahale etmekteydi. Bu 
insanlar farklı dinsel ve etnik kökenden olsalar da, benzer sorunlarla karşı karşıyaydılar. 
Başka yönetimlerin altında yaşayan toplumlar farklı bir vergilendirme ve adalet mekanizması 
ile karşı karşıya olduklarını bilmekteydiler. Burada devletin varlığının farkındalıkğı ile ülke 
ve vatan algıları birbiri ile karıştırılmamalıdır, çünkü bu olgular çok daha sonraları gelişmiştir. 
Bireyler, Osmanlılık değerlerini kendi kimliklerinin en üst noktasına koymazlar, fakat tabiiyet 
duyguları tamdır (Erdoğdu 2008: 19-20). 

İnalcık’a göre, Osmanlı Devleti’nin en belirgin özelliği İslam devleti olmasıdır. Dolayısıyla 
devlet ile tebaa arasındaki ilişkiler İslam çerçevesinde mütalaa olabilir (İnalcık 1958: 74). 
Azınlık ve çoğunluk kavramlarının İslam hukuku çerçevesi içerisinde şekillenmiş olduğu 
görülmektedir (Göçek 2005: 61-62).  

Osmanlı Devleti’ndeki millet sistemini Batıdaki azınlık-çoğunluk ilişkisi çerçevesinde 
algılamamak gerekmektedir. Bir kişi içinde dünyaya gelmiş olduğu milletin ruhani, mali ve 
idari otoritesine tabi olarak yaşamaktadır. Herhangi bir millet kompartımanında yer alan 
kişiler modern toplumlardaki azınlıklarda rastlanmayacak bazı tavırlar gerçekleştirirler. 
Değişik kompartımanlar arasındaki ilişkiler oldukça sınırlıdır ve pek çatışma da yaşanmaz. 
Modern dünyadaki azınlıklarda olduğu gibi kendi kimliklerini ispat etmek ve çoğunluk 
tarafından asimile edilmek gibi bir korkuları olmadığı için, çatışmanın bir gereği 
bulunmamaktaydı. Toplumsal olarak yükselmeye dönük olarak da milletler arasında bir 
mücadele yoktu. Bütün kompartımanlardaki insanlar devletin okullarında eğitim alarak 
yüksek makamlara tırmanabiliyorlardı. Özellikle Osmanlının son yüzyılında gayrimüslimlerin 
kendi aralarındaki mücadeleler Osmanlı otoritesine karşı olan mücadeleden daha fazla 
olmuştur (Ortaylı 2007: 171-172). 

Osmanlı Devleti kendi meşruiyetinin kaynağını İslam’a dayandırmaktaydı. Müslüman 
olmayan toplulukların Osmanlı Devleti içerisindeki durumunu doğru analiz edebilmek için, 
“Millet Sistemi”nin incelenmesi gerekmektedir. Osmanlı literatüründe “Millet” kavramı 
“Ümmet” kavramı ile aynı çerçevede kullanılmıştır. Yani millet kavramı dini cemaat ile eş 
anlamlıdır. Osmanlı’da söz konusu olan Türk, Arap, Yunan, Ermeni vb. değil; Müslüman, 
Hıristiyan, Yahudi milleti vb. idi. Yönetim Türklerin elinde olmakla beraber, her dini 
topluluğa kültürel ve dini otonomi verilmiştir. Bu durum dini toplulukların kendi 
geleneklerini yaşatmalarını kolaylaştırmaktaydı (Steinbach 1992/1: 35; Tunçay 1984: 54-55; 
Toprak 1989: 80; Saybaşılı 1995: 167-168). 

Osmanlı Devleti’nde aynı dili konuştukları ve aynı etnik kökene sahip oldukları halde üç 
farklı Ermeni milletinden bahsedilebilir: Ermeni Katolik milleti, Ermeni Gregoryen milleti ve 
Ermeni Protestan milleti (Tunçay 2003: 2).  
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Osmanlı Devleti’nde Müslümanların kimliklerini din ve bu dinin temsilcisi konumunda 
bulunan padişahlara bağlılık ve itaat tayin etmiştir. Gayrimüslimler devlet tarafından cemaat 
esasına dayalı milletler (dini topluluk) olarak tanınmışlardır. Bunun yanı sıra bu milletlerin 
içerisinde bulunan kavimler (etnik soy grupları) Bulgar, Sırp, Ulah, Hırvat, vb. olarak da 
tanınmışlardır. Bundan dolayı da, bu topluluklar dini ve etnik kimliklerini bir arada 
geliştirebilmişlerdir. Her ne kadar Müslümanlar da kendi soy farklılıklarının bilincinde 
olmaya devam etmiş ve bu farklılıkları muhafaza etmişlerse de, bu farklar hiçbir şekilde 
hukuk tarafından tanınmamıştır. Bütün Müslümanlar (ümmet) bir bütün olarak görülmüş ve 
devletin dayanağı olarak işlev görmüşlerdir. Toplumsal hayatta bütün farklı Müslüman 
kavimler kendi dillerini konuşup, kendi geleneklerine göre hayatlarını sürdürmüşlerdir. Bu 
farklılıklar hukuki bir tanınmadan yoksun olduğundan dolayı, herhangi uzun vadeli bir siyasi 
sonucun ortaya çıkmasını sağlayamamıştır. Aslında Müslümanlar ve Hıristiyanlar din esasına 
dayalı bir kimlik dışında bir Osmanlı kimliği taşımamışlardır. Böyle bir kimlik ne 
düşünülmüştür ne de hayal edilmiştir. Sadece hanedan Osmanlıydı ve devlet Osmanlı 
hanedanının mülküydü. Bu durum, herhangi bir siyasi kimlik olmaksızın, 19. yüzyıla kadar 
böyle devam etmiştir (Karpat 1995: 27). Milliyetçilik anlayışının toplum katmanlarında yer 
almaması, din temelli kimlik anlayışının varlığını sürdürmesinde belirleyici olmuştur. 

Osmanlı devleti içerisindeki Müslümanlar içinde farklı kökenden gelen topluluklar etnik 
(Türk, Arap, Kürt, Arnavut vb.) ve mezhepsel (Sünni, Alevi, Babai vb.) farklılıklara rağmen, 
toplumsal yapıyı bozmadan bir arada yaşamışlardır. Müslümanlar Osmanlı Devleti’nde 
çoğunluğu oluşturmaktaydılar. Müslümanlar çoğunluk olmanın kendilerine sağladığı 
üstünlüğü içselleştirmiş oldukları için, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine kadar kendilerini 
“millet-i hâkime” (hâkim millet) olarak tanımlamaktan kaçınmışlardır (Göçek 2005: 62). 
Farklı milletlerin (dini cemaat) varlığını sürdürmesi Müslümanlar tarafından bir tehdit olarak 
algılanmamakta ve dolayısıyla farklılıkları ortadan kaldırma veya asimile etme anlayışı söz 
konusu olmamaktaydı. 

Karpat’a göre temel olarak İslami bir karaktere sahip olan Osmanlı Devleti’nde Müslümanlar 
arasında şeriat kuralları uygulanmaktaydı ki bu hem devletin hem de yöneticilerin İslami 
ehliyetlerini sağlamaktaydı. Devlet dahilinde şeriatın mümkün olduğunca tek tip olarak 
uygulanmış olması Müslümanlar arasında kültürel homojenliğin yüksek boyutlarda 
gerçekleşmesine neden olmaktaydı (Karpat 2009: 21). 

Osmanlıcılık kavramı Tanzimat’ın bir ürünü olarak ortaya çıkmıştı. Tanzimat ile birlikte 
farklı dinsel, kültürel topluluklar siyasi eşitlik ilkesi çerçevesinde tek tipleştirilmek istenmişti. 
Bütün bu insanların Osmanlı hanedanına aynı şekilde bağlılığını amaçlayan, bütünleştirici bir 
görüş olarak Osmanlıcılık ortaya çıktı. Devlet laik bir yapı kazanmaya başlamış, yasa önünde 
herkesin eşitliği garantiye alınmıştı. Aynı dönemde merkeziyetçilik uygulamaları hayata 
geçirilmişti. Dolayısıyla ancak bu şartlar altında yurt ve halkın, siyasi bütünlüğü temsil eden 
Osmanlı Hanedanı ile özdeşleşmesi mümkün gözükmekteydi  (Kayalı 1998: 26). 

Osmanlıcılık üniter bir devletin kurulması için gerekli olan laik bir kavramdı. Başlangıçta 
birliği sağlamaya yönelik basit bir araç olarak ortaya atılan bu kavram, ilk kez II. Mahmut 
tarafından kabaca şu şekilde formüle edildi.: ““Bir kişi kilisede Hristiyan, camide 
Müslümandır ama buraların dışında herkes benim uyruğumdur.” Sultanın amacı devleti belli 
bir toprağa bağlı bir millete dayandırmak; inanç, dil ve etnik köken farklarından bağımsız 
olarak sultana ve devlete sadakati sağlamaktı” (Karpat 2009: 22-23). 
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Osmanlıcılık aslında ülkede yaşamakta olan milletlerden tek bir millet yaratmaya 
çalışmaktaydı. Dolayısıyla Osmanlıcılık bir tür milliyetçilikti. Farklı dinlerden insanları 
kardeş ilan eden bir yaklaşım olması dolayısıyla Osmanlılık aynı zamanda laik bir yaklaşımın 
yolunu açmaktaydı. Laiklik bu bağlamda Osmanlı milletini yaratmanın bir ön koşuluydu 
(Türköne 2008: 650). Aynı hak ve sorumluluklarla donatılmış vatandaşın inşası, modern 
devletin varlığını sürdürebilmesinin olmazsa olmazıydı. 

Kafkaslar’da yüzlerce kabile yaşamaktaydı ve bunlar arasında bir birlik mevcut değildi. 
Osmanlı Devleti özellikle 16. yüzyıldan sonra Kafkaslarda yayılmış ve buralarda ki 
topluluklara kabileler üstü bir Müslüman kimliği vermiştir. Bu kimlik realitede Osmanlı 
kimliğinden başka bir şey değildi. 19. yüzyılda gerçekleşen Osmanlıcılık politikasının 
gerçekleştirdiği şey, yüzyıllar içerisinde bilinçaltında oluşmuş olan tarihsel ve kültürel 
Osmanlılık kimliğini bilinçli bir kimlik haline dönüştürmektir. Böylece Müslümanlar 
tarafından, Karpat’ın ifadesiyle, “Osmanlılık-Müslümanlık kimlik terkibi” benimsenmiş oldu. 
Bu kimliğin en açık ifadesi kendisini Namık Kemal’in yazdığı “Vatan Yahut Silistre” 
oyununda gösterir. Osmanlılık sayesinde vatan kavramı içerik açısından genişlemiş ve maddi-
siyasi bir biçim alarak yerleşmiştir. Yani, artık vatan sadece kişinin doğup büyüdüğü yer 
olarak değil, tıpkı Batı’da ulus-devletlerin kuruluş aşamasında olduğu gibi, bütün ülkenin 
sınırlarını kapsayan bir genişliğe kavuştu. Osmanlı kelimesi artık bir hanedanı ifade etmekten 
çıkarak, tüm Osmanlı tarihini kapsar bir kavram haline dönüştü (Karpat 2009: 67). Osmanlı 
Devleti siyasal milliyetçilik anlayışına göre hareket ederek ülkede birliği sağlamayı amaçladı. 

Aslında Osmanlıcılık söylemine rağmen Tanzimat döneminde yapılmak istenen dilin 
sadeleştirilmesi ve Türkçeleştirilmesiydi. Osmanlıca basitleştirildikten ve halk diline 
yaklaştırıldıktan sonra okuma yazma oranlarında hızlı artış oldu. Bu, yeni fikirlerin ülkede 
yayılmasının önünü açtı. 1845’de laik eğitime dönük çalışmalar yapmak üzere oluşturulan bir 
danışma kurulu birçok Farsça ve Arapça kelimelerin yerine Türkçelerinin getirilmesi 
önerisinde bulundu. 1856’da ise Bab-ı Âli resmi belgelerin daha basit bir Osmanlıca Türkçesi 
ile yazılmasını istedi. Bu talebin sonucu Islahat Fermanı’nda kendini gösterdi. Yine bu 
dönemde Arapçayı Türkçe açısından daha kullanılışlı hale getirmeye dönük olarak bir 
ortografi (imla sistemi) geliştirmeye dönük çalışmalar başlatıldı (Shaw-Shaw 2000: 168). 
Ülke genelinde ortak bir dilin inşası artık bir zorunluluktu. Nitekim çok farklı etnik 
topluluktan meydana gelmiş olan ABD’de dahi ortak bir dil inşa edilmiştir. 

Tanzimatçıların 1856 sonrası dönemde karşılaştıkları ilk sorun, tebaanın padişaha karşı 
gösterdikleri geleneksel şahsi sadakati nasıl ülkeye ve devlete sadakat ve bağlılık haline 
dönüştürecekleriydi. Her ne kadar bütün tebaanın eşit vatandaşlara dönüştürülmesi yoluyla 
“Osmanlı Milleti” inşa edilmek istense de, 1860’lar sonrasında Osmanlı milleti kavramının 
esas olarak Osmanlı’nın Müslüman tebaasını içine aldığı belirginlik kazandı. Millet sisteminin 
yerleşmiş olduğu ve her milletin özerk bir yapıya sahip olduğu bir ülkede tebaanın kimliğinin 
en önemli belirleyeni din idi. Böyle bir toplumda veya özerk topluluklardan oluşan bir 
devlette toprak esasına dayalı, laik bir kimliğin belirlenmesi ve vatandaşların 
homojenleştirilmesi pek mümkün değildi (Karpat 2009: 23-24). 

Osmanlı’nın başta İstanbul olmak üzere değişik yerlerinde farklı etnik kökenden gelen 
insanlar kendi dillerini kullanmaya devam ettiler. Fakat devletin dili olarak Türkçe her zaman 
varlığını sürdürdü. Osmanlı’daki edebi dile bakılarak Osmanlı’nın dilinin Osmanlıca, yani 
Farsça, Arapça ve Türkçe karışımı bir dil olduğunu söylemek doğru olmaz. Bu konuda 
Karpat’ın yaklaşımı açıklayıcıdır: “… her ne kadar birçok ulema mensubu kitaplarını Arapça, 
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şiirleriniyse Farsça yazsa da devletin ve kültürel, dini elitin dili başından itibaren Türkçeydi. 
Bu durum herhangi bir rahatsızlık veya çekişme konusu değildi. Çünkü Türkçe hâkim bir 
etnik grubun değil devletin, yani yöneticilerin dili olarak görülüyordu” (Karpat 2009: 21). 19. 
yüzyıl içerisinde halkın konuşma dili aşamalı olarak Osmanlıcanın yerini almaya başladı. Bu 
sürecin sonunda konuşma dili yönetilenlerle yönetici sınıfın ortak dili haline geldi (Karpat 
2009: 21). 

Karpat’a göre, Osmanlı kimliği din, dil, etnik köken gibi temel kimlikleri içermemiş ve bir 
kenara bırakmış olduğu için ülkede yaşayan farklı dinsel ve etnik grup tarafından asla 
benimsenmemiştir. Özellikle Hıristiyanlar Osmanlı kimliğini (Osmanlılık) bir asimilasyon 
vasıtası olarak algılamışlardır. Anadolu’da, Balkanlar’da ve Kafkaslarda yaşayan 
Müslümanlar ise Osmanlılığı bir tür Müslüman siyasi kimliği olarak görerek 
benimsemişlerdir. Osmanlılık fikri ve onun bir gerçeklik haline gelmesine dönük olarak 
vatandaşlık politikası ve merkeziyetçilik bağlamında adımlar atılmıştı. Yapılan çalışmalar ile 
modern bir milletin oluşumu için gerekli olan siyasi, hukuki ve idari çerçeve hazırlanmıştı. 
Osmanlıcılığın bir gerçeklik olarak hayata geçememesinin nedeni, bir milletin teşekkül 
etmesinin en önemli şartı olan, kişileri birbirine bağlayacak değerlere ve kimliklere hitap 
etmemesinden dolayı gerçek anlamda bir dayanışma ve birlik yaratamamış olmasıdır (Karpat 
1995: 29-32). 

2. RUSYA TÜRKLERİ, GÖÇLER VE TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARININ OSMANLI-
TÜRK KİMLİĞİNİN OLUŞMASINDAKİ ROLÜ 

Osmanlı-Türk kimliğinin oluşmasında Rusya Türklerinin, Osmanlı Devleti’ne yapılan 
göçlerin ve Türkoloji çalışmalarının büyük katkısı olduğu söylenebilir. 

2.1. Rusya Türkleri: Rus Çarlığı, 19. yüzyılın başından itibaren Türk hanlıklarını kendi 
sınırlarına dahil etmeye başladı. 19. yüzyılın sonuna doğru Rusya Orta Asya’yı ve Ural 
çevresini kuşattı, Kafkasya’yı ve Azerbaycan’ın kuzeyini kendi topraklarına kattı. 1877/78’de 
Osmanlı ordusu Rusya karşısında bozguna uğradı. Balkanların batısındaki bölgeler ile doğuda 
Erzurum’a kadar olan bölge Rusya’nın kontrolüne girdi. Büyük ölçüde Hıristiyan nüfusunun 
yaşadığı bölgelerin yanında, ağırlıklı olarak Müslüman nüfusunun yaşadığı bazı bölgeler de 
böylece kaybedilmiş oldu (Laçiner 1995: 116). 

Yüzyıllar boyunca Osmanlı Türkleri Kafkasya, Ural bölgesi ve Orta Asya Türklerinden 
bağlantısı kopuk olarak yaşamıştır. Bu bölgelerdeki halklar ile olan ilişkiler ilgisizlik ile açık 
düşmanlığa varan boyutlar arasında değişiklikler göstermiştir. Bu durumun en iyi örneğini 
Azeriler ile olan ilişkiler teşkil etmektedir. İlk olarak 19. yüzyılın sonlarında pantürkist 
yaklaşımlar ve hayaller çerçevesinde Ural, Kafkas ve Orta Asya Türkleri ile bir birlik 
oluşturma düşüncesi geliştirilmiş oldu. Hangi yol ve yöntemler ile bu birlikteliğin 
sağlanabileceğine dönük düşünceler Osmanlı Devleti’nde olduğu gibi Ural, Kafkasya ve Orta 
Asya bölgelerinde aynı dönemde başlamıştır (Laçiner 1995: 115). 

Osmanlı Devleti’nde ilk defa ortaya çıkan Türkçüler iki grupta toplanmaktadırlar: Bunlardan 
bir bölümü Türk etnik kökeninden olmayan Osmanlılar, diğer bölümü ise Osmanlı Devleti’ne 
Rusya’dan göç etmiş olan müstemleke aydınlarıdır. İlk Türkçü teorisyenler arasında etnik 
köken olarak Türk olan Osmanlı mevcut değildi (Türköne 2003: 43). İlk pantürkist fikirlerin 
ve girişimlerin Rusya Türkleri tarafından başlatıldığı söylenebilir. Kültürel çerçevede de bir 
birliktelik sağlanmasının gerekliliği üzerinde durulmaktaydı. Zaten Osmanlı Devleti bu yönde 
bir çalışma başlatmıştı (Jäschke 1941: 4). Osmanlı Devleti’nin dönüştürmeye çalıştığı devletin 
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ihtiyaç duyduğu teorik çerçevenin oluşturulmasında Rusya’dan göç eden Türklerin katkısı 
önemliydi. 

Pantürkizm, Panislavizm ve Pangermanizm aynı zaman içerisinde geliştirildiler. Tabii ki bu 
yaklaşımların yönleri farklıydı. Panislavizm ve Pangermanizmin ortaya çıkışının nedeni, 
bölgelerindeki halkın ekonomik ve askeri alanlardaki başarılarını sağlamaya dönüktü. Ayrıca 
bu bölgelerdeki hakim güç olmalarının pekiştirilmesi amaçlanmaktaydı. Fakat Pantürkizm’in 
ortaya çıktığı dönem, Osmanlı Devleti’nin büyük yenilgiler aldığı bir zaman dilimiydi. Büyük 
toprak kayıpları ile birlikte ümitler de büyük ölçüde kaybedilmekteydi. Osmanlı’daki 
yaklaşımın yönü saldırgan değil savunmaya dönüktü. Pantürkizm’in gayesi bu geri gidişi 
durdurmak ve bütün Türkleri bir araya getirmekti. İyi olan geçmişin tekrar hatırlanması 
yoluyla halka yeni bir ümit verilmek istenmekteydi (Laçiner 1995:115). 

19. yüzyılın sonunda pantürkist hareketin gayesi, Rusya’nın hâkimiyeti altında yaşayan bütün 
Türkleri din çatısı (İslam) altında birleştirmekti. Bu hareketin başında Kırım Tatarı olan 
İsmail Gaspıralı (1851-1914) vardı. Gaspıralı, Pantürkizm’i hem Rusya’da hem de Osmanlı 
Devleti’nde yaymaya çalıştı (Kohn 1928:189). 

İsmail Gaspıralı çıkarmış olduğu Tercüman gazetesi yoluyla bütün Türk topluluklarının ortak 
bir dil kullanmalarını sağlamaya çalıştı. Özellikle kültürel alanda reformlar vasıtasıyla Türk 
topluluklarının bütünleşmelerini sağlamak istiyordu. Ona göre kültürün en büyük değeri 
Türkçeydi. Özellikle aydınlar ve üniversite öğrencileri bu fikirlerden etkilendiler ve aynı 
görüşleri savunmaya başladılar. En büyük problem ise bu görüşlerin Türk toplulukları 
tarafından kabulünün sağlanamaması idi (Kocaoğlu 1998: 26; Önder 1982: 686; Kohn 1928: 
189). 

1890’da Rusya’daki Türkler arasında “Cedid” (Arapça yeni, ama burada modern anlamında 
kullanılmıştır) hareketi oluşturuldu. Bu hareket çerçevesinde Türk milliyetçileri özellikle dil 
ve eğitim sisteminde milliyetçi reformları uygulamaya koymayı amaçlamaktaydılar. Eski 
eğitim sisteminin yerine modern, pozitivist bir sistemin oluşturulmasını amaçlıyorlardı. Fakat 
bu harekete karşı gerek halk katmanları içerisinden gerekse dini otoriteler tarafından bir karşı 
duruş mevcuttu. Bu kesimlere göre İslam ile milliyetçilik birbirleri ile uyumlu değillerdi 
(Önder 1982: 686-687). 

Rusya’da bu dönemde değişik gazete ve dergiler çıkartılmaktaydı. Yayınlanmakta olan gazete 
ve dergilerin en önemlileri Yıldız, Vakit, Sura, Turan, Hurşit, Şöhret, Asya idi. Bütün bu dergi 
ve gazeteler eğitim sisteminin reforme edilmesi ve ortak kullanılan bir Türkçenin 
oluşturulması için mücadele etti (Benzing 1937: 111; Önder 1982: 687). 

Rusya’da gerçekleşen 1905 ihtilali Türk milliyetçilerinin daha rahat faaliyet 
gerçekleştirmeleri için uygun bir ortam sağlamıştı. Gaspıralı’nın önderliğinde “Rusya 
Müslümanları Kongresi” toplandı. 1906’da ise “Allindia Muslim League” oluşturuldu. 
Gaspıralı, bütün İslam devletlerinin bir kongrede bir araya gelmesi için mücadele etti. O, bu 
kongrede İslam’ın problemleri ve İslam ülkelerinin ekonomik olarak geri kalmışlığının 
tartışılmasını amaçlıyordu. Kongre katılımcıları politik konuları ele almayacaklarını 
belirttikleri halde, Kongrede çoğunlukla politik konular üzerinde tartışıldı ve çözüm yolları 
arandı (Hartmann 1941: 124-125). Rusya’da İslam görüntüsü altında bir kongreyi toplamak 
dışında bir yöntem benimsemeleri mümkün değildi. Rusya, Türkçülerin faaliyetlerini 
engellemek için büyük çaba sarf ediyordu. 
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1905 sonrası dönemde Rusya Türklerinin kendilerine olan güvenleri artmıştı ve problemleri 
istedikleri şekilde çözebileceklerine olan inançları büyümüştü. Onlara göre Türk kültürü 
üstündeki İslam tesirleri ortadan kaldırılmalıydı. Türk milliyetçileri yaklaşık 500 Tatar 
okulunu reforme ettiler. Artık bu okulların tek eğitim dili Türkçe olmuştu. Türk 
milliyetçilerinin faaliyetleri İslami tabakanın (Kadimiler) karşı mücadelesine neden olmuştu. 
Kadimilerin girişimleri ile Rusya milliyetçilerin faaliyetlerini sınırladı. Milliyetçiler bu 
baskıdan kurtulmak için İslam’dan faydalanmaya ve bu yolla kendi amaçlarını 
gerçekleştirmeye karar verdiler. Türkçüler artık “millet” ve “Türk” kavramlarının yerine “din” 
ve “Müslüman” kavramlarını kullanmaya başladılar ve birçok okulda İstanbul-Türkçesinin 
kullanılmasını sağladılar. Kadimiler, milliyetçilerin bu yeni taktiklerini fark ettikten sonra, 
Rusya makamlarına başvurdular ve bu yeni açılan veya reforme edilmiş olan okulların 
kapatılmasını sağladılar. Rusya tutukladığı milliyetçileri Sibirya’ya sürgüne gönderdi. Fakat 
milliyetçilerin birçoğu İstanbul’a kaçmayı başardılar. Böylece Turancılık’ın merkezi tekrar 
Türkiye olmuş oldu (Önder 1982: 687). 

Rusya’daki çarlık rejimi kendi yönetimi altında olan bölgelerdeki Türkleri ve Müslümanları 
Hıristiyanlaştırmak ve Ruslaştırmak için baskı politikaları uygulamaya koyduktan sonra 
oradaki Türkler ve Müslümanlarda milli hareketler kendini göstermeye başladı. Bu hareketin 
önde gelenlerinden bazıları Rus baskısından kaçarak Osmanlı Devletine iltica ettiler ve kendi 
davaları için destek sağlamaya çalıştılar. Bunların faaliyetleri Osmanlı’da Türkçülük 
hareketinin doğmasında etkili oldu (İnalcık, 2002: 27-28). Rusya’dan göç etmek durumunda 
kalan Yusuf Akçura, Hüseyinzade Ali, Ahmed Ağaoğlu vb. ünlü Türkçü aydınlar, Rus 
Popülizminden ve Panislavizmden etkilenmişlerdi. II. Meşrutiyet sonrasında gündeme gelmiş 
olan Türkçülük ve Halkçılık akımlarında etkili olmuşlardır (Toprak 1995: 41).  

Rusya’dan göç eden aydınların yaklaşımları farklılık taşımaktaydı. Bunlardan Hüseyinzade 
Ali “İttihadi Osmanî”nin kurucularındandır. Kimlik tartışmalarına katılarak Pan-İslamizm ve 
Pan-Türkizm’i savunmuştur. 1910’da Azerbaycan’dan İstanbul’a geldi ve Türkçü 
faaliyetlerde aktif olarak yer aldı. O, Transkafkasya halklarının bağımsızlıklarını kazanmaları 
için ümitlerini Osmanlı Devleti’ne bağlamıştı. Osmanlı mandasını dahi kabul etmekteydi. 
Onun için din ve ırk olgusu aynı derecede önemliydi (Ersanlı 2006: 79-80). Türkiye’de Jön 
Türk yönetimi döneminde olan iki eğilim (etnik Türkçülük ve kültürel-tarihsel Türkçülük) 
ortaya çıkmıştı. Bunlardan etnik Türkçülüğün önde gelen savunucuları Hüseyinzade Ali, 
Yusuf Akçura ve Ahmet Ağaoğlu’ydu (Karpat 2009: 31). Kısaca Türk milliyetçiliği, Osmanlı 
Devleti içerisinde en son ortaya çıkan milliyetçilik akımıydı. Türk milliyetçiliği, Osmanlı 
Devleti’nin varlığı ve bütünlüğünü korumak gibi bir kaygısı olmayan ve Rusya’nın ağır baskı 
politikası altında kalmış olan Rusya Türkleri tarafından başlatılmıştır (Karakoyunlu 1995: 
115-116). Osmanlı kültürü Arap ve İran tesiri altında olduğundan milliyetçiliği yaymak çok 
zordu. Bu nedenle Türkçü aydınlar Osmanlı kültürünü reddettiler (Copeaux 1998: 16). 

Yusuf Akçura gençliğini İstanbul’da geçirmişti. 1905’deki Rus İhtilali sonrasında vatanına 
geri döndü. Burada Kadimiler Partisi’ne üye oldu ve Kazan’da bir gazete kurdu. Daha sonra 
Tatar gazetelerinin muhabiri olarak İstanbul’a geri döndü. İstanbul’da 1911’de “Türk Yurdu” 
dergisini çıkardı. O, Pantürkizm’i gerçekleştirilmesi kesin olan bir politika olarak 
görmekteydi (Kohn 1928: 189). Pantürkizm’in baş savunucusu olan Yusuf Akçura, Kazan, 
Kırım ve Azerbaycan’ı içeren bir Turan’ı hayal etmekteydi (Karpat 2009: 31-32). 

Yusuf Akçura, kavmi milliyetçiliği ilk olarak bilinçli bir şekilde ortaya atan düşünürdür 
(Karpat 1995: 37). Akçura’nın yazmış olduğu bir makale serisi Pantürkizm için önemli bir 
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çığır açmıştır. Bu makaleler (Üç Tarz-ı Siyaset) 1904’de Kahire’de çıkarılmakta olan “Türk” 
gazetesinde yayımlandı. Akçura’ya göre İslam topluluklarını bir araya toplamak çok zordu. 
Osmanlı Devleti’nin gerilemesinin nedeni, Türk tarihinin bilinmemesiydi. Rusya’daki 
Türkçüler pantürkizm’in önündeki en önemli engel olarak Rus çarlığını görmektedir. 
Fikirlerini hayata geçirebilmek için Batılı devletlerin desteklerini sağlayabilmeyi ümit 
etmiştir. Çünkü o dönem Rusya ile Batılı devletler arasında bir düşmanlık durumu söz 
konusuydu (Jäschke 1941/1: 4; Copeaux 1998: 26; Güvenç 1994: 32; Steinbach 1992/2: 821). 
Akçura, toplumların doğal bir gelişimle arzu edilen gelişmeleri sağlayabileceğine 
inanmamaktaydı. Bu noktada devlete çok önem vermekteydi. Ona göre modern anlamda bir 
millet ancak devlet eliyle yaratılabilirdi. Akçura’ya göre İslamcılık ve Osmanlıcılık Türk 
kavminin varlığını ve gelişmesini sağlayamazdı. Bunun ancak siyasi Türkçülük ile 
gerçekleşebileceğini ileri sürüyordu (Karpat 1995: 37). 

Doğal olarak Akçura ve diğer milliyetçiler bütün Türkleri birleştirme projeleri dolayısıyla 
eleştirildiler. Eleştirilerdeki en önemli noktayı ise, milliyetçilerin planlarının o zamanın 
şartlarında gerçekleştirilmesinin mümkün olmaması oluşturmaktaydı. 

2.2.Göçler: İslam’da devlet, topraktan daha öncelikli bir yere sahiptir. Hicret teorisine göre 
bir toprak Müslüman olmayan bir yöneticinin kontrolüne geçince, Müslümanlar yaşadıkları 
bu toprakları terk ederek Müslümanların yönetimindeki topraklara göç etmeleri gerekmektedir 
Osmanlı Devleti’nin topraklarının büyük bölümünün sınırları iyi tasnif edilmiş bir şekilde 
olduğu için, ülkede yaşayan insanların 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar belli bir toprak 
parçası ile özdeşleşmeleri mümkün olmamıştır. Ülkede yerleşmiş olan his, belli bir toprak 
üzerinde Osmanlı hâkimiyetinin savunulması biçiminde tezahür etti. Osmanlı’nın 19. yüzyılda 
karşılaştığı en önemli sorun, uyruklarını ülkenin topraklarına bağlamaktı (Karpat 2009: 19-
20). 

Rusya’nın Türkistan’ın değişik bölgelerini işgal etmesi sonucu birçok Müslüman (büyük 
bölümü Türk) Anadolu’ya göç etti. Özellikle Kırım Savaşı sonrasında yüz binlerce Çerkez, 
Dağıstanlı, Gürcü ve Kırım Tatarı Anadolu’ya sığındılar. Vámbéry’e göre bu dönemde 
göçenlerin sayısı yaklaşık yarım milyondur (Kohn 1928: 189 ). 

Berlin Kongresi’nden sonra ise ikinci bir mülteci dalgası Anadolu’ya yönelmişti. Bu kez 
gelenler Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Kıbrıs’tan idiler. Göçmenlerin büyük bir 
bölümü etnik olarak Türk değillerdi ve Slavca, Yunanca veya Kafkas dillerini konuşuyorlardı. 
Bu yeni göç dalgaları ile Anadolu’nun Müslüman nüfusunun oranı artmıştı. Vatanından 
sürgün edilen insanların milli hassasiyetleri daha kuvvetli olarak varlığını sürdürdü. 
Dolayısıyla milliyetçi söylemler daha fazla etki bıraktı. Daha sonraki yıllarda bu bir 
dezavantaj haline gelecekti (Adanır 1989: 85). 

Osmanlı Devleti’nin kırsal kesimindeki nüfus, 17. yüzyıldan itibaren hastalık, kıtlık, savaş, 
kötü yönetim gibi nedenlerden dolayı hızla azalmaya başlamıştı. Tarımsal üretimin yoğun bir 
şekilde yapılabilmesi için kırsal kesimdeki nüfusun artması gerekmekteydi. Muhacirlerden 
çok az sermayesi olanlara 1857’de çıkarılan “Muhacirin Kanunnamesi” gereğince toprak 
verildi. Bu kişiler Anadolu’da yerleşirlerse 12 yıl, Rumeli’de yerleşirlerse 6 yıl vergi ve 
askerlik hizmetinden muaf tutulacaklardı. Yerleştikleri yerde toprağı işlemek ve 20 yıl 
boyunca satmamak ve oradan göç etmemek zorundaydılar. Ayrıca padişahın tebaası olarak 
kurallara uymak zorundaydılar. Bu düzenlemeden Avrupa’da haberdar olan ve bulundukları 
yerde huzursuz olan insanlar tarafından olumlu karşılandı. Gelen mültecileri yerleştirmek 
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amacıyla 1860’da Ticaret Bakanlığı bünyesinde, 1861’de ise bağımsız bir “Muhacirin 
Komisyonu” kuruldu (Sha-/Shaw 2000: 151-152). 

1877/78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan (93 Harbi) sonra Anadolu’ya çok sayıda Müslüman’ın göç 
etmek zorunda kalışı, II. Abdülhamid’e Osmanlı Devleti’nin Asya’da kalan topraklarındaki 
Hıristiyanları dengelemek için fırsat vermişti. Bu yolla Hıristiyan nüfusunun yoğunluğu 
azaltıldı (Aydın 2005: 151). 

1827’de Kafkaslar’dan, 1827’de Kırım’dan, 1878’de ise Rumeli’den başlayıp günümüze 
kadar devam eden göçler, farklı coğrafyalardaki Osmanlı tebaasının Anadolu’ya yerleşmesi 
anlamına gelmekteydi. Anadolu’nun nüfusu 1850 ile 1882 arasında %42 artmıştı. Bu artışta 
göçlerin etkisi çok olmuştur. Göçler sonucunda hem göçmenlerin hem de yerleştikleri yerin 
ahalisinin kimliklerinde ve sosyal yaşamında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu 
dönemde hem göçmenler hem de yerleşik hayata geçmemiş olan göçmenler devlet eliyle 
iskâna tabi tutulmuşlardır. Bu sayede bir taraftan tarımsal üretimde büyük artış sağlanırken, 
diğer taraftan da merkezi yönetimin etkinliğinin ve kontrolünün artması sağlandı. Bütün bu 
gelişmeler sonucunda Anadolu’da yeni bir siyasi varlık olarak modern öncesi denilebilecek 
bir millet ortaya çıkmaya başladı (Karpat 1995: 31). 

Devletin elde ettiği vergi gelirleri de üretim artışına parelel olarak artmıştır. Bu gelişme, 
merkezi devlet idaresinin daha güçlü hale gelmesini ve kökleşmesini hızlandırmıştır. (Karpat 
2009: 69-70). Zaten 19. ve 20 yüzyılda Osmanlı Devleti yıkılma sürecinde ilerlerken, diğer 
birçok milletin kendi anayurdu mevcut olduğu halde Osmanlılar anayurdu olmayan istisna 
milletlerden biri konumundaydılar. İspanyollar İspanya’ya, Fransızlar Fransa’ya geri 
dönerlerken Osmanlıların gidecekleri anayurt yoktu (Ahmad 2008: xi). 

2.3. Avrupa’daki Türkoloji Çalışmaları: Türkoloji çalışmaları Osmanlı-Türk milli 
kimliğinin inşasında önemli katkılar sağlamıştır. Joseph de Guignes (1721-1800) 18. yüzyılda 
“Histoire Général des Huns, Turcs, Mongols et autres Tartares Occidentaux” isimli kitabı 
yazmıştı. (Ersanlı, 2006: 74). 19. yüzyıldan itibaren Macaristan, Finlandiya ve Rusya’daki 
Türkoloji Enstitüleri, Türklerin dili, kültürü ve ırkı üzerinde birçok çalışmalar yapmışlardır 
(Işın-İşyar 2005: 79). 

Türkoloji çalışmalarında 1830’larda İngilizler başı çekiyorlardı. 1832’de Osmanlı Sultanına 
ithaf olunan bir gramer kitabı (Grammer of the Turkish Language) Londra’da yayınlanmıştı. 
Bu kitabın önsözünde A. L. Davids eski Türk medeniyetlerinden, eski Türk tarihinden ve 
Türk dillerinden bahsetmektedir. Şeyh Süleyman tarafından hazırlanan Çağatay Lügati 
yayınlandı ve daha sonra hükümet tarafından Orta Asya’ya gönderildi. Bu dönemde 
Osmanlı’nın Kayı soyundan geldiği fikri benimsendi ve Söğüt’te Ertuğrul Gazi’nin türbesi 
inşa edildi (İnalcık 2002: 28). 

Türklerin kendi geçmişlerini yeniden keşfetmelerinde özellikle 19. yüzyılın sonlarında Türk 
ulusal duygusunun doğmaya başlaması ile Sibirya’da yapılan arkeolojik buluşların 
çakışmasının önemli etkileri olmuştur. Türklerin geçmişlerini keşfetmelerinde bunun yanında 
1870’lerde Batı Avrupa’da yayınlanan ve Osmanlı aydınları üzerinde büyük tesirler bırakan 
çalışmaların etkileri de büyük olmuştur. Genel hava itibariyle Türkleri barbar olarak gören 
Avrupa’da Türklerin küçük düşürülmesine karşı çıkan birçok ses yükselmiştir. 

Bazı Lehli ve Macar asıllı milliyetçiler Osmanlı Devleti’ne sığınmış ve yüksek mevkilerde 
çalışmışlardır. Bunların en tanınmışları Celaleddin ve Ömer Paşalardır. Bu kişiler Türklük 
bilincinin oluşması için çaba sarf etmişlerdir (İnalcık 2002: 27). 
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Bu konuda Osmanlıdaki ilk çalışmayı Mustafa Celaleddin ismini alarak Müslüman olan 
Polonyalı göçmen Constantin Borzecki yapmıştır. O, ilk olarak İstanbul’da daha sonra da 
Paris’te yayınlanan ve geniş yankı yapan “Les Turcs Ancien et Modernes” (Eski ve Yeni 
Türkler-1870) başlığını taşıyan bir kitap yazdı. Bu kitaptaki temel tezler daha sonraki 
dönemin bir savunması niteliğini taşımaktadır. Mustafa Celaleddin, çok sayıda dil 
benzerlikleri kurarak, Latincenin ve Latin uygarlığının Türk kökenli olduğunu savunuyordu. 
İspatlamalarında sadece kelime benzerliklerinden değil, ayrıca yer isimlerinden de 
faydalanıyordu. Bilimsel olarak açıklanamamış olan alanları kullanarak, kendi tezlerinin 
doğruluğunu ortaya koymaya çalıştı. Etrüsklerin kökenlerinin bilinmemesi ve dillerinin 
çözülmemiş olması, uzun süre İtalya’yı Türklerin uygarlaştırdığı iddialarının dillendirilmesine 
neden olmuştur. Bir şeyin zıddının kanıtlanmasının olanaksızlığı, kanıt yerine kullanılmıştır. 
Herhangi bir sınıflandırmaya girmeyen bütün halkların Türk olduklarını ispatlamaya dönük 
olarak bu yöntem ileriki yıllarda kullanılmıştı. (Copeaux 1998: 17-18). Mustafa Celaleddin’in 
bu kitabı kaleme almasının nedeni, Avrupalıların Türkleri aşağı bir ırk olarak görmeleriydi. 
Buna cevap verilmekte ve Türklerin ari ırktan geldikleri, dolayısıyla üstün bir ırk oldukları 
ispat edilmeye çalışılmaktaydı (Türköne 2008: 651). 

Mustafa Celaleddin Meşrutiyet devri Türk aydınlarına yeni bir milli benlik kazandırmak 
düşüncesiyle “Turco-Aryen” tezini ortaya atmıştır.Bu teze göre “Türklerle Avrupalılar aynı 
soydandır, şu halde Avrupa medeniyeti de esasında Türklerin malıdır” (Güngör 1975: 71). Bu 
tez daha sonradan Türk Tarih Tetkik Cemiyeti’nde kendine pek çok taraftar bulmuştur. 

Türkolojiyi oryantalistler kurmuşlardır. Rusların işgal etmiş oldukları Orta Asya topraklarında 
yapmış oldukları arkeoloji çalışmaları da Türk bilincinin gelişmesinde etkili olmuştur. Bu 
etkinin oluşmasında en belirleyici öğelerden birisi, Türklerin (Göktürkler) kendi tarihleri 
üzerine yazılı ilk belgelere ulaşılmış olması ve dilin gelenekleri ile tamamen uyum gösteren 
bir alfabenin en eski örneklerinden birisine sahip olunmuş olmasıydı. Bu metinler 8. yüzyıla 
aittiler ve gelişmiş bir yazın biçimine sahiptiler. 1887-88 yıllarında yapılan çalışmalar ile bu 
metinler çözümlenmişlerdi. 1896’da Wilhelm Thomsen metinler üzerinde etkili bir çalışma 
yaptı. Leon Cahun “Introduktion a’ I’Histoire de I’Asie” adlı çalışması ile Orhun Yazıtları ile 
bir tür romantik Türkoloji’nin buluşmasını sağlamıştır. Cahun bu yazıtlar ile ilgili bazı 
sonuçlara ulaştı. Onun çıkarsamaları ve yorumları daha sonraki dönemlerde etkili olmuştur. 
Bugünkü tarih kitaplarında yazıtlarla ilgili söylem ve Türklerin eski tarihlerinin 
yüceltilmesinde kullanılan yaklaşımlar Cahun’un yaklaşımı ile büyük benzerlik 
göstermektedir. Bu tarih kitaplarında Türklerin özellikleri olarak sunulan noktalardan bazıları 
şunlardır: Kadın-erkek eşitliği, adalet duygusu, disiplin ruhu, örgütlenme ve hiyerarşi vb. Söz 
konusu yazarlar aynı şekilde yazıtlardan yola çıkılarak ulusal duygulardan bahsetmektedir 
(Copeaux 1998: 21). 

W. Radloff Türk lehçeleri lügatini yazmıştır. V. Barthold ise orta Asya Türk kavimleri 
üzerine çok önemli eserler vermiştir. Bunların hepsi oryantalistti. Orhun Abidelerinin keşfi 
1900’lerde Türkçülüğün gelişmesinde çok etkili olmuştur. Bu yazıtlarda 6-8. yüzyıl arasında 
Avrasya’yı kontrolü altına almış olan Gök Türklerin destanı Türkçe olarak anlatmaktadır. Bu 
durum Türklük bilincinin gelişmesinde çok etkili olmuştur. Türklerin eski tarihlerini parlak 
bir şekilde ortaya koyan bu eser, büyük gurur kaynağı olmuştur. Bu yazıtları Türk 
okuyucularına ilk olarak Türkçü Necip Asım 1900 tarihinde yazmış olduğu “Orhun 
Abideleri” yazısıyla tanıtmıştır (İnalcık 2002: 28-29). 
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Hermann Vámbéry 1863 ile 1864 yılları arasında Orta Asya’yı gezdi. O, uzun yıllar 
Budapeşte’de Sultan II. Abdülhamit’e danışman olarak hizmet vermiştir. II. Abdulhamid’ 
Vámbéry’ye Reşid Efendi olarak hitap ederdi (Grobe-Hagel 1998: 39). 

Vámbéry İstanbul’da bulunduğu bir dönem eğitimli Türklerin kendi ırkları ve kültürleri ile 
Orta Asya Türklerininki arasında bir ilgi uyandırma girişiminde bulunduğunda, bu insanlar, 
kendileri ile göçebe bir topluluk arasında bağlantı kurmaya dönük girişimi kendileri için bir 
hakaret olarak algıladılar. Onların gözünde Türkler aşağı bir halk, özellikle de çiftçiydi 
(Jäschke 1941a: 85). 

Vámbéry, Pantürkizm’in babası olarak bilinmektedir. Yazdığı “Reise in Mittelasien” (Orta 
Asya’da Seyahat) adlı eserinde Osmanlı Hanedanlığının dil ve din olarak ortak özellikler 
taşıyan Türk unsurundan oluşan ve Adriyatik’ten Çin’in içlerine kadar uzanan geniş ve güçlü 
bir devlet kurmayı başardıklarının altını çizmektedir (Vámbéry 1873: 378; Jäschke 1941/1: 2). 

Hermann Vámbéry „Das Türkenvolk“ (Türk Halkı) adli eserinin Önsözünde Türk halkının 
bütün halklar içerisinde bugün hala en geniş coğrafyaya yayılma ününe sahip olduğunu, 
sınırlanamayan göç arzusu, savaşçı yapısıyla Asya ve Avrupa tarihlerindeki en önemli 
değişikliklerin nedeni olduğunu belirttikten sonra, bu alanda gerekli olan çalışmaların 
yapılmamış olduğunu, bunun uzun zaman alacağını ve bu yeni buluntularla tarihin birçok 
karanlık sayfasının aydınlatılabileceğini belirtmiştir. Aynı kitapta Vámbéry değişik 
bölgelerdeki Türk kabilelerini incelemiştir (Vámbéry, 1885). Bu eser Türk halkıyla ilgili o 
döneme kadar yapılmış olan en geniş araştırma olsa gerek. Vämbery Ayni kitapta Osmanlı 
Türklerini de incelemiştir. Ona göre (Vámbéry 1885: 594; Vámbéry 1875: 19): 

“Batıya doğru sürülen Türk halklarının bir fraksiyonu ki onlar aracılığıyla Batı 
Türkleri ilk kez tanımış oldu, sadece isim olarak Ural-Altay halklarından sayılabilirler, 
öz olarak değil. Bugün Osmanlıların damarlarında, etnograflara göre, az bir Türk kanı 
akmaktadır. Fiziki yapı olarak ufak da olsa tipik Türk izine rastlanmamakta ve 
dolayısıyla onların Türk milliyetçiliği sadece kelimenin siyasi anlamında 
anlaşılmalıdır.” 

Vámbéry’ye göre o günün Osmanlılarını Türk olarak karakterize eden özellikleri; Türklerin, 
her ne kadar İslami dünya görüşünden önemli ölçüde etkilenmiş olsa da, genel ahlaki 
özellikleri ve Türk Tatarlarının hayat bilgeliklerinin temel özelliklerini taşımalarıdır 
(Vámbéry 1885: 613). 

Vámbéry “Der İslam im Neunzehnten Jahrhundert” (Ondokuzuncu Yüzyılda İslam) adlı 
çalışmasında Arapların Türklerin yönetimi altına girmeyi her zaman iğrenç bir durum olarak 
gördüklerini ve bu konuda peygamberin “Size ilişmedikçe, siz de Türklere ilişmeyiniz. Çünkü 
severlerse sizi soyarlar. Sevmezlerse sizi gebertirler” hadisini dikkate aldıklarını(Vámbéry 
1875: 310) yazmaktadır. 

Vámbéry’nin Türk tarihine ve dolayısıyla Türk milliyetçiliğinin oluşumuna yapmış olduğu 
diğer bir katkı da „Uigurische Sprachmonumente und das Kudatgu Bilik“ (Uygurca Anıtları 
ve Kutadgu Bilig) adlı eseri olmuştur. Bu eserinde Vámbéry, Uygurların tarihinden kısaca 
bahsettikten sonra, Uygur dilini incelemiş ve Avrupa da hakim olan Türk kökenli bağımsız bir 
halk olduğu iddiasının yanlış olduğunu, onların da tıpkı diğer Türk kabileleri gibi olduklarını, 
dillerinin Türkçe olduğunu belirtmiştir. Uygurcanın bir Türk diyalekti olduğunu belirtmiştir 
(Vámbéry 1870: 9-18). 
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Vámbéry, „Gesichte Bochara´s oder Transoxaniens“ (Buhara’nın Tarihi veya Maveraünnehir) 
adlı bir başka eser daha yazmıştır. Bütün bu eserler ile o Türk dünyasının karanlıkta kalan 
sayfalarının aralanmasında ve Türk milliyetçiliğinin dogmasında büyük bir etki yapmıştır. 
Onun o günlerde ortaya çıkardığı Osmanlı dışındaki Türkler gerçeği daha sonra birçok 
milliyetçi tarafından büyük bir heyecanla karşılanmıştır. 

19. yüzyılın ortasından itibaren antropolojik ve dilbilimse kanıtlar kullanmak moda haline 
gelmişti. Bunlar Türkiye’de de önem kazanmaya başlamıştı. Irkların tarihin oluşumu üzerinde 
büyük etkileri olduğunu savunan yazarların tesirleri oldukça artmıştı. Bunlardan bazıları: 
Eugene Pittard, Deniker, Topinard ve Villenoisy idi. 

Bu dönemde, Tanzimat Türkçü’lerinin dikkatini çeken en mühim eser 18. yüzyılın Fransız 
tarihçilerinden Deguines`nin, Türkler, Hunlar ve Moğollara ait yazdığı büyük tarihti (Taneri 
1993: 175).  

Başlangıçta Türkçülük, Türkoloji çalışmalarının ortaya koyduğu verilerin etkisiyle toplumsal 
ve tarihsel bağlamından kopuk bir şekilde, kültürel temelli bir Türkçülük bilinci çerçevesinde 
gelişmiştir. Özellikle İslam öncesi Türk tarihinin ve Türklerin rolünün bir ölçüde gün ışığına 
çıkarılmasının etkisiyle, o zamana kadar İslam ile özdeşleştirilen Türklüğün, İslam’ı devre 
dışı bırakmasını sağlamıştır. Osmanlı Türklüğünün İslam’la özdeşleşmiş olan tarihi bu süreç 
içerisinde devre dışı bırakılarak, dil, folklor, kültür gibi kendine has özellikleri ile Türklük 
bilinci oluşturulmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla ilk dönemlerde Türkçülüğün kültürel düzeyde 
kaldığı söylenebilir (Karakaş 2006: 62-63).  

Türkçülük ideolojisi 19. yüzyılda marjinal bir ideoloji durumundadır ve sadece L”on Cahun 
ce Vámbéry gibi bazı Avrupalı Türkologlardan haberdar olan küçük bir aydın grubuyla 
sınırlıydı (Ahmad 2008: 53). 

SONUÇ 

Milli kimliklerin inşa sürecinde birçok faktörün etkili olduğu söylenebilir. Birbirinden farklı 
etnik ve dini toplumların bir arada yaşadığı Osmanlı Devleti, Avrupa’da meydana gelen 
değişikliklerden etkilenmeme şansına sahip değildi. Milliyetçilik ateşi bir kere tutuştuktan 
sonra, bunu söndürmeye hiçbir gücün yetmediğini zaman içinde acı tecrübeler gösterdi. 
Milliyetçilik önce gayrimüslimlerde kendini gösterdikten sonra Arnavutlar ve Araplar 
arasında da hızla yayıldı. Osmanlı-Türk aydını, devletin sahibi olarak savunma refleksi ile 
milliyetçiliğe ilk başlarda mesafeli durduğu halde şartlar onları da zamanla Türk kimliğini 
daha fazla ön plana çıkarmaya itti. 

Osmanlı-Türk milli kimliğinin ortaya çıkmasında ve taban bulmasında özellikle Rusya 
Türklerinin çok büyük etkisinin olduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti’ne kaçan bu Türk 
aydınları kendi Türkçü anlayışlarını yaymak için büyük çaba sarfettiler ve gün geçtikçe daha 
fazla taraftar kazandılar. Bütün Türkleri bütünleştirme fikri çerçevesinde hareket eden bu 
aydınlar özellikle İttihat ve Terakki Partisi’nin yönetimi ele geçirmesinden sonra, geliştirilen 
politikalar üzerinde daha fazla etkili olmaya başladılar. 

Osmanlı’nın almış olduğu yenilgiler sonrasında Balkanlardan ve Kafkaslardan yoğun bir 
Müslüman-Türk göçü Anadolu’ya yöneldi. Böylece Osmanlı’nın Müslüman-Türk nüfusu 
nüfusun önemli bir bölümünü teşkil etmeye başladı. Topraklarını terk etmek zorunda kalan bu 
insanlarda milli bilinç çok daha gelişmiş bir durumdaydı ve bu göçmenler toplumsal 
dönüşümde önemli bir taşıyıcı işlevi görmeye başladılar. 
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Osmanlı aydını kendini Türk olarak tanımlamamaktaydı. Batıda eğitim gören aydınlarda milli 
duygular gelişmeye başladı. Bu aydınların kendilerini Türklük ile özdeşleştirmelerinde Batıda 
yapılan Türkoloji çalışmaları ve bu bağlamda gerçekleştirilen arkeoloji kazılarının etkisi 
büyük olmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda Türklerin dünya tarihinin en önemli 
toplumlarından olduğu ortaya çıkmış ve bu durum bizzat Batılılar tarafından dile getirilmiştir. 
Türk aydınları için bu veriler çok büyük önem taşınmaktaydı ve bu verileri kullanarak 
Türklük vurgusu yapmaktaydılar. 
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