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Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.
Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar kabul edilmez.
Dergimizin yayın süresi yılda 6 defa olmak üzere; Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve
Kasım aylarında. Bu sürelerde derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir.
Bu nedenle dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.
Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz.
Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.
Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda
bir yükümlülük altına sokulamaz.
Dergimize gönderilen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu
işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı
ile dergimize devredilmiş olur.
Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir
nedenle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması
gerekir. Böyle bir durumunda çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır.
Yayınlanmış olsa bile yayından kaldırılır.
Çalışmaları değerlendiren alan editörleri ve hakemler tamamen bağımsız hareket ederler,
dergimizin editör ve hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi olmaz.
Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yer olması durumunda ilk sayıda, yoksa bir
sonraki sayıda yayına alınır.
Dergimizde çalışmaları değerlendirme süresi (hakemlerden gelen dönüşlere göre) iki aydır.
İki ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda
süre uzayabilir ve bu durumda yazar/yazarlar hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi
sistemden çekemez.
Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek
isteme hakkına da sahip değildir. Bu durum sadece baş editör tarafından bilinir ve gizli
tutulur.
Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem raporu ilgili birinci yazara gönderilir. Düzeltme
istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım
hakkına sahip olamaz.
Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki
talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak
reddedilir.
Tez, sunum veya bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve
açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul
etmez.
Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan ve birden fazla yazarlı çalışmalarda çalışmayı
dergimiz üyelik sistemine yükleyen yazar muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde
bulunmaz ve diğer kişilere bilgi vermez.
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11 EYLÜL SONRASI AFGANİSTAN’DAKİ GÜVENLİK SİSTEMİ

Giray Saynur DERMAN* Babur HAYA**
*Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
** Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler A.B.D
Özet: Orta Asya’nın güneyinde yer alan Afganistan konumu itibariyle bir köprü ülke
durumundadır. Afganistan jeopolitik olarak önemli bir bölgede bulunmakla birlikte, sahip olduğu
doğal kaynaklar ile birlikte jeo-stratejik açıdan büyük güçlerin dikkatini cezbetmektedir. Bu
çalışmada, Afganistan’ın Jeopolitik özellikleri sebebiyle yayılmacı ve sömürgeci zihniyete sahip
ülkelerin girişimleri, El Kaide- Taliban ilişkisi, 11 Eylül saldırıları ve bu saldırılardan sonra
ABD’nin Afganistan’ı işgali, Afganistan’da ortaya çıkan güvenlik sorunu gibi konular sebep sonuç
ilişkisine göre derinlemesine incelenmiştir ve bu sorunların çözümüne yönelik araştırma
yürütülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Afganistan, ABD, Güvenlik, El Kaide, 11 Eylül

SECURITY SYSTEM IN AFGHANISTAN AFTER SEPTEMBER 11
Abstract: Afghanistan being located in the south of Central Asia has the role of a bridge by its
position. As Afghanistan is situated in a geopoliticaly important place, it attracts the attention of
the great powers by means of geo-strategy and its natural resources. In this study, the matters like;
interventions of the countries in Afghanistan that have expansionist and colonialist mentality due
to the geopolitic characteristics of Afghanistan, al Qaeda-Taliban relationship, the September 11
attacks and the U.S. invasion of Afghanistan after these attacks, the problem of emerging security
issues in Afghanistan, are examined thoroughly according to cause and effect relationship and
research is carried out to find solutions to these issues.
Key Words: Afghanistan, The United States, Security, Al-Qaeda, September 11
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bölgesidir ve altın dâhil, önemli
minerallerin olduğu, doğalgaz ve petrol
1. GİRİŞ
açısından da zengin bir bölgedir. Gerek bu
zenginliğe sahip olmak isteyen ve gerekse
Afganistan; Kafkasya, Orta Asya, Güney
Asya ve Ortadoğu arasında bir kesişme
Avrasya Balkanları’na hâkim olmayı
noktasındadır. 1747 tarihinden bu yana
hedefleyen yayılmacı düşünceler bölgede
Afganistan adıyla bilinen bugünün
uluslararası mücadeleyi hızlandırmaktadır
1
“Afganistan İslam Cumhuriyeti” , çağdaş
(Brezinski, 1998: 140-143).
dönemlere kadar Aryana, Ortaçağ’da
Horasan diye adlandırılmıştır. Afganistan,
coğrafi konumunun özelliği bakımından,
20. yüzyıl başlarında siyasi coğrafya
tam bir kilit ülke durumundadır (Dursun,
alanında çalışan bilim adamlarınca dünya
1998-1999: 49). Coğrafi, tarihi, kültürel ve
egemenliğine yönelik birçok teori ortaya
stratejik olarak Orta Asya’nın ve Güney
atılmıştır. Bu teorilerden Spykman2,
Asya
arasında
bir
parçası
olan
tarafından geliştirilen hâkimiyet teorisi,
Afganistan’ı, siyasi ve dini coğrafyası,
Kenar Kuşak Teorisi’dir (Stebbing, 2013).
Güney
Asya
ve
Ortadoğu’ya
Bu teoride diğer teorilerle aynı coğrafya
yakınlaştırmaktadır.
kullanılmış, fakat “Dünya adasına egemen
olmak için Merkez Bölge’yi çeviren kenar
Afganistan bir köprü ülke olarak Orta
kuşağa
yani
Türkiye-Irak-PakistanAsya’nın güneyindedir ve kuzeyden
Afganistan- Hindistan-Çin ve Kore’ye
Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan;
kadar uzanan bölgeye egemen olmak
kuzeydoğudan Çin Halk Cumhuriyeti,
gerektiği” savunulmuştur (Davutoğlu,
doğudan ve güneyden Pakistan, batıdan ise
2003: 104-105).
İran’la sınırı vardır. Afganistan jeopolitik
olarak önemli bir bölgede bulunmaktadır
Afganistan,
merkez
bölge
olarak
Bu konumu ile büyük güçlerin dikkatini
adlandırılan bölgenin güneyinde Kara
cezbedecek ölçüde jeo-stratejik bir öneme
Hâkimiyet
Teorisi’nde,
Dünya
sahiptir. Afganistan’ın bu jeo-stratejik
hâkimiyetini sağlayabilmek için bir şart ve
basamak olarak görülen, diğer bir yandan
önemi, SSCB’nin dağılmasının ardından
ise Spykman’ın Kenar Kuşak Teorisine
ABD karşısında yeni bir güç olan Çin ve
1979’daki İslam devriminden sonra sürekli
göre Dünya hâkimiyetini sağlayabilmek
olarak ABD ile gergin bir ilişki içinde olan
için mutlaka kontrol edilmesi gereken
İran İslam Cumhuriyeti ile sınırdaş
ülkeler arasındadır. Asya’daki konumu
olmasından kaynaklanmaktadır.
itibari ile İngilizlerin Asya’nın Gözetleme
Afganistan, ayrıca önemli bir kaynak
1

3 Ocak 2004 tarihinde kabul edilen anayasada
ülkenin adı bu şekilde kabul edilmiştir.

2

Nicholas John Spykman, 1893-1943 yılları
arasında yaşamış olan, Amerikalı jeopolitikçidir,
http://prezi.com/ccuh4ok5uuzf/nicholas-spykmanthe-rimland-theory/, Erişim Tarihi: 21 Mart 2013.
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doğalgaz ve petrolünün paylaşılması
Kulesi olarak adlandırdıkları, (Ülger,
1998-1999: 96) Orta Asya ile Güney Asya
isteğidir. Bunun da bölgede yaşanan
çatışmalar ve mücadelelerin altında yatan
arasında
geçiş
kapılarından
birisi
sebeplerden biri olduğu belirlenmiştir.
konumundadır. Afganistan’ın, Güney
Asya’dan Orta Asya’ya tek giriş kapısı
Bunun yanı sıra Afganistan’da çıkan
konumuna sahip olduğu durumlar da
enerjinin dünyaya aktarımı için gerekli
vardır (Çeçen, 1998-1999: 111). Bu,
boru hatlarının yapım mücadelesi de
vardır. Afganistan’ın zenginliklerinden
Hindistan ve İran gibi geçiş ülkeleri
üzerinden geçişin mümkün olmadığı
menfaat elde etme gayretleri bu
durumlarda geçerlidir.
coğrafyada Yeni Büyük Oyun’u3 (İrfan,
2002: 9-40) ortaya çıkarmıştır (Raşid,
İki kutuplu dönemde dünya lideri ülkelerin
2001: 9 ve Kleveman, 2004: 3).
karşılıklı etki alanlarının temas ve geçiş
bölgeleri
ile
düğüm
noktalarını
kapsamaktadır. Afganistan’da, Soğuk
Afganistan, bu hâkimiyet güdülerinin
Savaş’ın son çatışmasının Sovyet işgali
sıçrama
tahtası
konumundadır.
sonrasında olması, ülkenin bu anlamda
Sağlayacağı avantaj ile büyük oyun
jeo-stratejik konumuyla bağlantılıdır
mücadelesinde Afganistan’ı İngilizlere
(Davutoğlu, 2003: 113).
kaptıran SSCB, sıcak denizlere ulaşma
fikrini ve Afganistan’ın önemini hiçbir
Afganistan’ın Rusya, Hindistan ve
zaman
dış
politikaları
arasından
Pakistan gibi elinde nükleer güç
çıkarmamıştır.
SSCB’nin
1979’daki
bulunduran üç ülkenin oldukça yakınında
Afganistan
işgalini
bu
çerçevede
olması büyük devletler için önemini
değerlendirmek gerekmektedir. SSCB'nin
Afganistan'ı işgaline direnen Afgan
artıran etkenlerden birisidir. Başka bir
halkının direnişinin uluslararası düzeydeki
etken ise, Rusya’nın güneye inmesinin
önünde set olmasının yanında, Hazar
yankısı, dünyada büyük kuvvetler arasında
Havzası petrolü ile doğalgazının Hint
hukuksal bir tartışmanın başlangıcı
olmuştur. BM'nin gözetiminde Cenevre'de
Okyanusu’na aktarılabilmesi için geçiş
yapılan siyasi görüşmelerden sonra
güzergâhı
üzerinde
bulunmasıdır.
Planlanan petrol ve doğalgaz hatları
3
Büyük Oyun” Orta Asya ve Afganistan’ı kontrol
sebebiyle Afganistan, bazı ülkelerin kendi
altına
alarak, tüm bölgeye hakim olma adına Rusya
menfaatleri için türlü politik oyunlar
-İngiltere
arasında
yaşanan
mücadelenin
tezgâhladıkları bir alan olmuştur. Bu
literatürdeki tanımıdır, S.S.C.B’nin dağılması
politik oyun ve operasyonlara şeriat yanlısı
sonrasında, İngiltere’nin bölgedeki rolünü ABD
Taliban’ı desteklemek de dahil edilmiştir
devralmıştır. Siyasal analizciler ile gazeteciler bu
olguyu
“Yeni
Büyük
Oyun”
olarak
(Atay, 1998-1999: 23).
20. yüzyılın sonunda Afganistan’ın dünya
gündeminde olmasının nedeni Orta Asya

adlandırmışlardır.“Yeni Büyük Oyun” tabiri ilk
defa Pakistanlı gazeteci Ahmed Raşid tarafından
kullanılmıştır.
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taraflar, 15 Nisan 1988'de anlaşma
güçlendirmiştir (Krause ve Williams,
yapmıştı. 15 Şubat 1989 günü son Sovyet
1997: 5-26).
askerleri Afganistan'ı terk etmiştir. Sovyet
18.
yüzyılın
başlarından
itibaren
işgalinin bitmesi Afganistan'da hiçbir şeyi
değiştirmemiş,
Cenevre
anlaşmaları
Afganistan coğrafyasında kurulan bütün
yönetimler, emirlikler ya da devletler,
Afganistan'a barış getirmemiştir.
üzerinde kurulu oldukları topraklardan
yeterli geliri elde edememiş, güvenliği
SSCB'nin
Afganistan'dan
çekilmesi
sonrasında iç savaş başlamıştır. Bu iç
sağlayamamış ve sonuçta başarısız
savaşın başlaması ile Sovyetler bazı
olmuştur. Yönetim gücünü elinde tutan
gruplara destek olmuşlardır. Taliban,
unsurlar bir şekilde dışarıdan destek
Sovyet-Afgan
Savaşı’nın
ardından
arayışında
bulunmuşlar
ve
kendi
Rusların
geri çekilmesinden sonra
ülkelerinin ihtiyaçlarını ve güvenliğini
Afganistan’daki
merkezi hükümetlerin
sağlamaktan ziyade destek ve yardım
zayıflıklarından
yararlanarak
iktidara
kaynağının çıkarlarını koruma eksenli
gelmiş ve ülkenin büyük bölümünü
politikalar
gütmüşlerdir.
Dışarıdan
kontrolü altında tutmuştur. Afganistan’ın
sübvanse edilen bir yönetici seçkin
dünya kamuoyunun gündemine 1991’de
zümresi Afganistan siyasi tarihi içinde
SSCB’nin
dağılması
sonrasında
yerleşik bir olguya dönüşmüştür.
oturmuştur.
Soğuk Savaş döneminde Sovyetlerin temel
stratejik yayılmacılığına karşı ABD ve
1.1. Güvenlik Sorunu
Avrupa‘nın ortak hareket etmesi söz
Güvenlik, tarihin hemen hemen her
konusuydu (Yeşiltaş, 2004: 33-34). Soğuk
döneminde bireylerin ve şekli ne olursa
Savaş döneminde Afganistan üzerinde
olsun bütün devletlerin önem verdiği bir
yürütülen
ideolojik
rekabet,
bölge
konu olmuştur. Güvenliğin sağlanması
ülkelerinin
müdahil
olduğu
etnik
içinde bulunduğumuz yüzyılda giderek
gruplaşmaları ve bu grupların kıyasıya
zorlaşmaktadır (Özcan, 2013).4
çatışmalarını
beraberinde
getirmiştir.
Globalleşmenin beraberinde getirdiği sınır
Böylelikle Afganistan, savaşın merkezi
aşan tehditler ve küresel ölçekte terör
haline gelmiştir. Afganistan’da süregelen
tehdidi gibi gelişmeler uluslararası
çatışma yaygın şekliyle bilinenin aksine,
güvenliğin devlet eksenli anlayışla ve
1979 yılında Sovyet işgali ile başlayan son
Üçüncü Dünyada yaygın olan güvenlik
30 yıllık dönemin de oldukça gerisine
devleti
yapılanmasıyla
artık
gitmektedir. Bazı araştırmacıların dikkati
sağlanamayacağı yönündeki görüşleri
çektiği üzere Afganistan’da güvenlik ve iyi
4

http://www.iibf.selcuk.edu.tr/iibf_dergi/dosyalar/0
1348092909.pdf, Erişim Tarihi 12 Ağustos 2013,

yönetimin
sağlanması
için
adem-i
merkeziyetçi bir idarenin gerekli olduğu,
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buna
karşın
tarihsel
olarak
katı
Afganistan’ın güvenlik problemi sadece
merkeziyetçi devlet yapıları ile yönetildiği
ülkede süregelen direniş ile sınırlı değildir.
konusu üzerinde düşünülmesi gereken bir
Güvenlik
problemi,
var
olan
iç
durumdur.
çatışmaların ötesinde, daha geniş bir
bağlamda, uluslararası afyon ticareti ve
Bonn Antlaşması ile Afganistan‘da
bölgedeki ülkelerin müdahalesi dikkate
güvenliğin sağlanması ve yardım yapılması
alınarak geniş bir çerçevede anlaşılmalıdır.
için Uluslararası Güvenlik Yardım
Kuvveti’nin kurulması (UGYK/ISAF)5
Bu iç içe geçmiş ve çoklu güvenlik
kararı alınmıştır (Akkurt, 2005: 255).
problemi altında yaşayan Afgan halkı
Afganistan’da güvenlik konusu ele
tercihlerini çeşitli eşikler üzerinden
alınırken öncelikle devletin güvenliğinin
belirlemektedir. Birinci kritik eşik ve
sağlanmasının gerekliliği uluslararası
güvenlik açısından en sorunlu durum
toplumun temel çıkış noktası olmuştur.
Taliban’ın hala varlığını sürdürmesidir.
Ancak mevcut durum, Bonn Anlaşması ile
Halkın
sorunlarını
çözmek
için
tespit edilen devlet inşa sürecinin her
Kandahar’da
Taliban
mensuplarının
aşamasında önce istikrarın sağlanması,
idaresindeki mahkemelere başvurduklarına
daha sonra güvenliğin tesis edilmesi
dair söylentiler yayılmıştır. Ülkenin
şeklinde bir
zorunluluğu gündeme
özellikle güneyinde ve güneybatı kısmında
getirmektedir.
Bu
durum
önceki
Taliban’ın hükümet ‘işbirlikçilerine’ karşı
bölümlerde altını çizdiğimiz güvenlik acımasız uygulamaları devam etmektedir.
istikrar ikilemini işaret etmektedir. İstikrar,
NATO ve koalisyon güçleri, hükümete
hem siyasal süreçlerin gelişimi hem de
destek
verme
yönünde
halkı
güvenlik için ön koşul olmakla birlikte
cesaretlendirmenin ötesinde herhangi bir
istikrarın sağlanması için güvenlikten taviz
başarı sağlayamamıştır. İkinci kritik eşik
verilmesi anlamına gelebilecek süreçlere
ise Taliban’ı istememekle birlikte mevcut
güvenliğe tehdit oluşturduğu düşünülen
hükümeti başarısız bulan ve durumun
grupların ve unsurların dâhil olmasına izin
kötüleşeceğine dair ümitsizlik besleyen
vermek gerekmektedir. Bu anlamıyla
kitlelerin tercihleridir. Bu kitle hükümete
güvenlik-istikrar
ikilemini
çözmek
karşı
güvenini
yitirmiştir;
üstelik
Afganistan’da çatışma ortamında uzak
hükümetin bekleyen sorunların çözümünde
hedef olarak gözüken insan ve toplum
etkili olamayacağı düşüncesindedir. Bu
güvenliğinin sağlanması ve nihayetinde
kitle aynı zamanda koalisyon güçleri ve
devlet
güvenliğinin sağlanması
ile
NATO’nun ülkenin inşasına katkıda
mümkündür (Aras ve Toktaş, 2008: 47, 66,
bulunmadıkları
yönünde
olumsuz
68, 75).
düşüncelere sahiptir ve yabancılara
güvenmemektedir (Aras ve Toktaş, 2008:
65).
5

ISAF: International Security Assistance Force:
Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti.
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sisteme eklemleyebilecek politikaların
Güvenlik-istikrar ikileminde karşılaşılan
geliştirilmesi ile mümkün olacaktır. Elsorunun
çözümü
ülkenin
büyük
Kaide ve Hikmetyar gruplarının içinde yer
çoğunluğunun
Taliban
rejimini
alan bazı uzlaşılmaz grupların ayıklanarak
istememesinde yatmaktadır. Afganistan
dışlanmasının akabinde geriye kalan
örneğinde güvenlik ve istikrar ikileminin
gruplar ya da kişiler siyasal sistem
yönetimi insan, toplum ve devlet güvenliği
içerisine çekilerek uyumlulaştırılabilir.
üzerinden gerçekleştirilecekse istikrarın
Böylelikle siyasal sistemin meşruiyet
sağlanması için güvenlik sorunlarının kısa
zemini, katılımın artırılması sayesinde
süreliğine ötelenmesi gerekebilir. Bu
genişletilerek daha dinamik ve kuşatıcı bir
sebeple bahsi geçen projelerin milis
yapı ortaya çıkarılabilir. Bu bağlamda bir
güçlerin ve savaş ağalarının yeni ordu
kısım problemli gruplar, örneğin savaş
içinde yer alabilmelerine imkân tanıması
ağaları,
bunlarla
bağlantılı iktisadi
müteşebbisler ve bazı milis unsurları,
siyasal aktör kabul edilerek ordu içinde yer
olumlu bir adımdır. Önce istikrarın
alabilir.
sağlanması ve güvenlik yapılanmasının
oluşması,
daha sonra ise güvenlik
Afganistan’da nihai hedef kalıcı yönetim
kurumlarının asli vazifelerine uygun
kurumlarının oluşturulması, güvenliğin
hareket etmelerinin sağlanması, güvenliğin
sağlanması ve afyon ticaretinin yerini yasal
tesisi için birbirini izleyecek süreçlerdir.
ekonomik faaliyetlere bırakması olduğuna
Afganistan deneyimi sadece başkentin dar
göre, bu hedefe ulaşmanın yolu güvenlikbir alanında güvenliğin sağlanarak ülke
istikrar geriliminin iyi yönetilmesidir. En
genelini ilgilendiren bir referandum ya da
fazla ihtiyaç duyulan ise siyasal otoritenin
anayasa halk oylaması yapılamayacağını
halk
kitleleri
içerisinde
derinlik
da göstermiştir. Oy kullanacak tüm grup,
kazanmasıdır. Bu derinliği oluşturacak en
etnisite ve kesimlere oy kullanma imkânı
iyi strateji güvenlikten bir miktar taviz
tanınması gerekmektedir. Afganistan’da
verilerek uzlaşılamaz görünen fakat
güvenlik-istikrar ikileminin kritik eşiklerle,
uzlaşılmaya dair ufak da olsa bir kıvılcım
kısmi başarıyla sürdürülmesinin örneği;
taşıyan grupların siyasal ve ekonomik
seçim gibi bir siyasal kurumun hayatiyet
sisteme meşru birer aktör olarak dâhil
kazanması sırasında güvenliği tehdit eden
edilip
zamanla
dönüştürülmesi
ve
unsurlara oy kullanma hakkının verilmesi
ehlileştirilmesidir (Aras ve Toktaş, 2008:
ya da güvenlik açısından güvenliksizlik
47, 66, 68, 75).
yaratan unsurlara kısmi taviz verilmesidir.
Afganistan’da güvenlik-istikrar ikileminin
yönetilmesi devlet ve hükümet yapılarının
yeniden yapılanmasının yanı sıra geniş
1.2. El Kaide-Taliban İlişkisi
halk kitlelerini (güvenliksizlik yaratan
gruplar dahil) mümkün olduğunca siyasal
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Milletler Antlaşması'nın 51. Maddesi ile
Sovyet işgali sürecinde Usame bin Ladin
bölgede Ruslara karşı savaşan binlerce
tanınmış olan meşru savunma hakkının
kullanılacağını açıklanmıştır. Özgürlük
yabancı savaşçıdan oluşan bir askeri birlik
oluşturmuştur. Usame bin Ladin Taliban
Operasyonu ile yeniden yapılandırma
iktidara geldikten sonra dünyanın değişik
sürecinde, kendi çıkarları doğrultusunda
bölgelerindeki İslami oluşum liderleriyle
faaliyetlerine
ve
geleceğe
dönük
bir ittifak yapmıştır. 23 Şubat 1998 yılında
yatırımlara devam etmektedir.
Uluslararası İslami Direniş Cephesi adında
bir koalisyon oluşturmuştur. Bu cephe
1.3. 11 Eylül Sonrası Gelişmeler
süreç içinde daha da genişleyerek dünyanın
birçok bölgesindeki cihad hareketlerini
Ticaret Merkezi ve Pentagon’a yönelik
ciddi oranda etkilemeye başlamıştır.
düzenlenen terörist saldırılar, belki de
Liderliğini Molla Ömer ve Usame bin
insanlık tarihinin en büyük terör eylemi
Ladin’in yaptığı El Kaide’nin dünyanın
olarak, ABD’nin yanı sıra bütün
birçok yerinde örgütlenen bir koalisyon
uluslararası topluluk üzerinde çok derin bir
olma yolunda hızla ilerlemiştir (Moreau,
etki yaratmıştır. Güvenlik anlayışı ve
2011). Küresel Koalisyonun emri altında
meşru müdafaa hakkı sorgulanmaya
100-150 bin arasında devasa bir askeri güç
başlamıştır.
olduğu görülmüştür. İşte Batı Devletleri bu
uluslararası tehdidi bertaraf edebilmek için
Ortak güvenlik sistemi ve meşru müdafaa
uluslararası bir işgal gerektiği kanaatine
hakkı farklı amaçlara hizmet etmektedir.
vardılar ve İslam ülkelerini askeri olarak
Meşru müdafaa hakkı, devletlere yönelik
işgal etmeye karar verdiler (Drogin, 2002).
saldırıları bertaraf etmeyi amaçlarken;
ortak güvenlik sistemi daha geniş bir
11 Eylül 2001'de ABD'ye yönelik yapılan
amaca hizmet ederek geniş çaplı bir
saldırı, Bamyan'da bombalanan Buda
savaşın
çıkmasını
önlemeyi
heykelleri, Afgan kadınının 'Burkası' ve en
hedeflemektedir.
önemlisi Taliban El- Kaide ilişkisi gerekçe
ABD Başkanı Bush, 1 Temmuz 2002’de
yaptığı konuşmasında artık güvenlik
anlayışının Soğuk Savaş Döneminden
gösterilerek 7 Ekim 2001'de, Afganistan,
farklı olduğunu ve bütün tehditlerin tam
bu kez ABD liderliğinde NATO güçleri
olarak oluşmasının beklenemeyeceğini
tarafından işgal edildi.
belirtmiştir (Heisbourg, 2003: 75-76).
Benzer şekilde ABD Savunma Bakanı
11 Eylül 2001 günü yaşanan terör
yardımcılığını yapan Wolfowitz de 2
olayından Usame bin Ladin, El Kaide ve
Kasım 2002’de yaptığı konuşmasında,
Taliban rejimi sorumlu tutulmuştur. Bu
terör saldırısı sonucunda, ABD hükümeti
yakın tehditlerin önceden görülmesinin
savaşta olduğunu ileri sürmüş ve Birleşmiş
mümkün olmadığını ifade etmiş ve 11
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Eylül saldırılarına ilişkin olarak yakın
tehdidin, 10 Eylül’de ortaya çıktığını ama
Bazılarına göre de ABD’nin, 11 Eylül
sonrasında izlemekte olduğu politika
bunu bilmenin mümkün olmadığını
belirtmiştir. Yeni ulusal güvenlik stratejisi
incelendiğinde, Brzezinski’nin kabaca
ile ilgili resmi yetkililerin yaptığı
hatlarını çizmiş olduğu stratejik plan
konuşmalarda,
önleyici
müdahale
doğrultusunda hareket ettiğini söylemek
(preventive) ve ön vuruş (preemptive)
mümkündür.
Nitekim
ABD’nin
kavramlarına birbirlerinin yerine geçecek
Afganistan operasyonunun dünya siyaset
şekilde yer verildiği görülmektedir
sahnesi
açısından,
Afganistan’ın
(Halatçı, 2006: 80, 81, 82, 98).
jeostratejik konumu gereği özel ve önemli
bir anlamı vardı. Çünkü Afganistan, dünya
Amerika’nın teorisine göre El-kaide lideri
coğrafyasında açıktan Amerikan karşıtı
Usame Bin Ladin, dört yolcu uçağının ele
söylem kullanan üç ülkenin (Rusya, Çin,
geçirilerek ikiz kuleler ile Pentagon
İran) tam ortasında ve üçünü de
binasına çarptırılması olayının asıl
etkileyebilecek bir konumdadır. İlginçtir
planlayıcısıydı. Bu yüzden 11 Eylül
ki; bu üç ülke ABD’nin Afganistan
olaylarından sonra El-kaide teşkilatı değil
operasyonuna destek vermiştir.
de İslam dini dünyada aşırılık ve
11 Eylül sonrası Afganistan’a düzenlenen
radikalliğin asıl kaynağı olarak tanıtılmaya
askeri müdahale ve ardından ABD’nin
başladı. Öyle ki Amerikan’ın dönem
Orta Asya cumhuriyetleriyle terörle
başkanı Bush dünya kamuoyunda bu
mücadele kapsamında, askeri-güvenlik
zihniyeti oluşturmakta haçlı savaşların
başlamasından bile söz etmişti. Bush’un
alanında başlatmış olduğu ilişkiler ve
ABD’nin bölgeye yerleşmeye başlamış
bu ifadesine karşı Dünya Müslümanlarının
olması,
bölge
ülkelerinin
tehdit
geniş çaplı tepkide bulunması Amerikan
algılayışlarının boyutunu ve güvenlik
Başkanı’nın geri adım atmasını mecbur
yapılanmalarını
da
önemli
ölçüde
bıraktı. El-kaide ise 11 Eylül olaylarının
7
etkilemeye başlamıştır (Erol, 2004).
sorumluluğunu üstlendi. Fakat buna ilişkin
bir diğer teori de ortaya atıldı. Buna göre
11 Eylül saldırıları, Afganistan’daki savaş,
Amerika’da uçuş güvenliği, hava savunma
Irak savaşı ve “teröre karşı savaş”la
ve
güvenlik
sistemleri içerisinden
birlikte dengelenmiştir. Bu çatışmalar,
birilerinin işbirliği olmadan 11 Eylül
terörist grupların statükoyu değiştirmek
olayları
planının
gerçekleşmesi
için şiddeti önemli bir silah olarak
olanaksızdı. 6
kullanmalarının yanı sıra, hem devletler
6
http://turkish.irib.ir/makaleler/siyasiarasında, hem de devletlerin içindeki
makaleler/item/250125-11-eyl%C3%BCltartışmaların
sonuçlanmasında
askeri
olaylar%C4%B1-B6ncesi-ve
sonras%C4%B1?tmpl=component&print=1,
Erişim Tarihi 11 Eylül 2011.

7

http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/mse_guvenlik/ms
e_guvenlik.htm, Erişim Tarihi 12 Ocak 2014.
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gücün devam eden önemini göstermektedir
olan meşru savunma hakkını kullanacağını
(Baylis, 2008: 9-85).
açıklamıştır
(Keskin,
2005:
203).
Böylece, ABD Teröre Karşı Savaş’a,
Afganlılara
karşı
geleneksel
bir
meşru bir zemin yaratma çabası içerisine
güvensizlik duygusu içerisinde olan İran
girmiştir. Çünkü uluslararası hukuk ve
(Bunun en önemli sebebi İran‘da yaşayan
uluslararası ilişkiler açısından ilk defa,
2-3 milyon civarındaki Afganlıdır) genelde
devlet kavramının ve savaş hukuku
bölgedeki
Şii
cemaatleriyle
ilişki
kapsamının dışına çıkılarak, uluslararası
kurmaktadır.
Tahran‘ın
hedefi
Şii
terör örgütleri, bireysel olarak terörist
azınlıklar
üzerindeki
kontrolünü
faaliyette bulunanlar ve teröre destek
kuvvetlendirmek
suretiyle,
bölgesel
veren ülkeler düşman olarak kabul
genişleme politikaları dahilinde onları
edilmiştir (Caşin, 2002: 98).
piyon olarak kullanmaktır (Balcı, 2004:
263).
11 Eylül saldırısı ve sonrasında ABD ve
İngiltere’nin
Afganistan’da
güç
11 Eylül saldırıları ile sarsılan dünyada,
Avrupa Birliği’nin saldırılara ilk cevabı,
kullanmaları, bu devletlerin uluslararası
hukuka uygun davranıp davranmadıkları
ABD’ye tam siyasi desteği olmuştur. 11
tartışmalarını da beraberinde getirmiştir
Eylül saldırılarının hemen ardından 12
(Yinanç ve Taşdemir, 2002: 297).
Eylül’de bir deklarasyon ile düşüncelerini
açıklayan AB, terörist saldırıları kınayarak
ABD Başkanı Barack Obama’nın iktidara
ABD hükümeti ve halkı ile dayanışma
gelmesiyle birlikte Afganistan ABD
içinde
olduklarını
ifade
etmiştir.
Saldırıların tüm insanlığa karşı yapılmış
ilişkileri yeni bir döneme girmiştir. İki ülke
arasında 2 Mayıs 2012 tarihinde başkent
olduğunu kabul eden AB, uluslararası
Kabil’de, Afganistan’ın geleceği için
terörizmle mücadelede ABD ile yakın
büyük önem arz eden ABD-Afganistan
işbirliği içinde olacağını belirterek, BM ve
Stratejik
Ortaklık
Anlaşması
diğer
uluslararası
organizasyonların
imzalanmıştır. Bu anlaşma, 2014-2024
terörizmle mücadele ile ilgili (özellikle
yılları arasındaki 10 yıllık süreçte Amerika
terörizmin finans kaynakları açısından)
Birleşik
Devletleri’nin
Afganistan
gerekli bütün önlemlerin uygulanacağını
sorununa olan bağlılığı ve sorumluluğu
vurgulamıştır (Özcan ve Yardımcı 2005).8
noktasında güvence vermiştir (Katzman,
2013: 26).
ABD yönetimi, 11 Eylül saldırılarını
“silahlı saldırı” olarak tanımlamış, Başkan
Böylece Afganistan 2014′ten sonra dahi
Bush ABD’nin “savaşta” olduğunu ileri
sürmüştür. Yine bu çerçevede ABD, BM
tek başına ayakta durmak zorunda
Antlaşması’nın 51. maddesi ile tanınmış
kalmayacak, hatta değişik kaynaklara göre
15.000 ila 25.000 kadar Amerikan askeri
8
öncelikli olacak eğitim ve danışmanlık
http://www.eakademi.org/makaleler/mozcangörevlerinden sorumlu olarak ve gerekli
1.htm, Erişim Tarihi 27 Mayıs 2005
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görüldüğü takdirde de sahada Afgan
vardığını açıkladı. Kerry, "Biz ilerleme
güvenlik güçlerine yardımcı olmak üzere
sağlıyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Ben şahsi
Afganistan’da konuşlanacaklar (Doğan,
olarak
anlaşma
sağlayacağımız
2012).9
görüşündeyim. Anlaşmanın uygun bir
dönemde tamamlanacağına eminim."
Bu stratejik işbirliği anlaşması, ABD ile
Dedi. 11
NATO'daki müttefiklerinin, El Kaide ve
aşırı uçtaki yandaşlarıyla savaşmakta hâlâ
Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai,
kararlı olduklarının da bir göstergesiydi.
ABD ile Afganistan arasındaki anlaşma ile
Bu anlaşma militanlara ve destekçilerine
ilgili görüşmeleri 17 Haziran'da, 2013
açık
bir
mesaj
gönderiyordu:
tarihinde Taliban'ın Katar'da ofis açmasına
“Afganistan'da henüz oyun bitmedi”....
tepki olarak kesmişti. 12 ABD öncülüğünde
Bununla beraber anlaşma, aynı zamanda
NATO güçlerinin Afganistan'daki görevi
isyancılarla diyalog ve politik uzlaşma
2014'te sona erecekti. Bu yeni anlaşma ile
kapısını da açık bırakıyordu. Hem Obama
Afganistan'da 2014'ten sonra da ABD
hem de Afgan lider Karzai, anlaşmanın
askerlerinin kalması öngörüldü.
zamanlamasının sembolik olarak çok
önemli olduğunun farkındaydılar. Ayrıca
Yeni anlaşma, ABD paramiliter güçlerinin
anlaşmanın,
Usame
bin
Ladin’in
bu tarihten sonra da Afganistan'da
öldürülmesinin yıldönümünde imzalanması
kalmasına izin verecek. Bu askerlerin
muhtemelen bir tesadüf değildi (Azami,
görevi ise ülkedeki El Kaide ile mücadele
2012).10
etmek ve Afgan askerlerin eğitimine
devam etmek olacaktır.
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry,
Pakistan ziyareti çerçevesinde 1 Ağustos
2013’te Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile
biraraya geldi. Kerry ve Şerif, görüşme
sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Bu
toplantıda konuşan Kerry, ABD ile
Afganistan arasındaki güvenlik anlaşması
ile
ilgili
açıklamalarda
bulundu.
Washington yönetiminin Kabil ile güvenlik
anlaşmasını sağlanması konusunda karara

Alman Federal Ordu mensuplarının
haklarını
temsil
eden
'Bundeswehrverband', Federal Savunma
Birliği Başkanı Ulrich Kirsch, bu görüşü
desteklercesine medyaya verdiği demeçte,
2014'te
Afganistan'dan
tamamen
çekildikten sonra da savaş birliklerinden
bir kısmının kalması gerektiğini savundu.
Afgan güvenlik birimlerini eğitmek için
kalması öngörülen Federal Ordu askeri

9

11

http://www.salihdogan.com/2012/11/obamaninyarim-kalan-sinavi-afganistan/#more-125, Erişim
Tarihi 18 Aralık 2012
10
http://www.bbc.co.uk/turkce/ozeldosyalar/2012/0
5/120503_us_afghan_relations.shtml, Erişim Tarihi
3 Mayıs 2012

http://www.habermonitor.com/tr/haber/detay/kery
-afganistan-ile-guvenlik-anlasmasi-konus/155802/,
Erişim Tarihi 1 Ağustos 2013.
12
http://www.haberturk.com/dunya/haber/854616talibanin-dohadaki-ofisi kapanabilir, Erişim Tarihi
23 Haziran 2013.
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uzmanlarının korunması için bunun gerekli
eksikliği sorununu çözmüş ve teröre karşı
olduğunu
söyledi.
Afganistan'daki
savaş,
ABD
dış
politikasının
güvenlik
durumunun
korku
verici
dayandırılacağı hâkim bir güvenlikleştirme
olduğunu belirten Kirsch, '2014'ten sonra
sağlamıştır. Aynı zamanda, tek kutupluluk
bu bölgede savaş birliklerine ihtiyacımız
döneminde Amerikan güvenlikleştirme
yok' demenin seçim takdiği bakımından
biçimi daha açık ortaya çıkmış olsa da, 11
güzel olabileceğini, ancak gerçekleri
Eylül, Soğuk Savaş sırasında görülen
yansıtmadığını belirtti. Kirch, kriz anında
evrenselleştirici eğilimleri de yeniden
yüksek hareket kabiliyeti ile reaksiyon
açığa çıkarmıştır.
gösterebilecek
savaş
birliklerinin
Afganistan'da kalmasının, Afgan asker ve
11 Eylül’den kısa bir süre sonra,
polisini eğiten Alman uzmanları korumak
Afganistan’da Taliban ve El Kaide’ye karşı
için şart olduğunu kaydetti.
ABD liderliğinde yürütülen savaş, o
dönemde yaygın biçimde desteklenmişti.
Afganistan'daki Alman ISAF birliklerinin
NATO bu ülkenin istikrara kavuşturulması
komutanı General Michael Matz ise
ve yeniden inşasında (şu ana kadar çok
2014'te Afganistan'da başka bir görevin
başarılı olmasa da)
hala lider rolü
verilmesi halinde savaş birliklerinin
oynamaktadır. Aynı zamanda, teröre karşı
bırakılmayacağını
ısrarla
vurguladı.
savaş, nükleer silahların devam eden
Federal Ordunun daha çok Afgan askeri ve
güvenlikleştirilmelerine de yeni bir soluk
polis
okullarında
eğitim
görevini
getirmiştir (Buzan, 2008: 107-123).
üstleneceğini ifade eden Matz, bu görev
için de Afgan hükümetinin davetinin
Amerikan askerlerinin çekilmesi 2014 yılı
gerekli olduğunu bildirdi. Böyle bir davet
sonuna kadar devam edecek ve 2014
gelmezse askeri uzmanların da bölgede
sonunda
da
Amerikan
güçlerinin
kalmayacağını belirtti. General Matz,
Afganistan’da gerçekleştirdikleri askeri
Afgan güvenlik birliklerinin, 2014'te ISAF
operasyonlar sona erecektir. Bunun
görevinin
bitmesinden
sonra
da
akabinde de Afgan güvenlik güçlerinin
eğitimlerinin devam etmesinin gerekli
Afganistan’da güvenlik ile ilgili tüm
13
olduğuna dikkat çekti.
konularda tam sorumluluğu alması
beklenecektir.
El Kaide’nin 11 Eylül 2001’deki ABD
saldırıları, Soğuk Savaş sonrası döneme
2. SONUÇ
ani ve beklenmedik şekilde son vermiş ve
askeri gündemdeki bir diğer önemli
Afgan tarihi çeşitli işgaller ve direnişler
değişim sürecini tetiklemiştir. En açık
tarihidir. Bugüne kadar işgalde başarılı
biçimiyle 11 Eylül, ABD için tehdit
olabilmiş ülke yoktur. Taliban gündüz
ülkenin yüzde 60'ını ve gece yüzde 80'ini
13
kontrol etmektedir. İşgalci güçler ise
http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&Arti
cleID=269975, Erişim Tarihi 5 Ağustos 2013.
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devlet
Afganistan
hükümetini
sadece
gündüzleri
kırsala
tanımaktaydı. Ayrıca Afganistan içinde
çıkabilmektedirler.
asayiş yoktu. Taliban dünyanın en tehlikeli
ve öldürücü terör örgütlerinden biri olan
ABD
yönetimi,
2014'ten
itibaren
El-kaide’yi
ülkede
barındırmaktaydı.
çekileceği ve güvenliği Afgan Ordusu'na
Bugün Afganistan El-kaide için bir sığınak
bırakacağını açıklamasına rağmen bir süre
olmaktan çıkmıştır.
daha kalmaları yönünde çalışmalar
yapılmaktadır. Halen durum belirsizliğini
korumakla
beraber
ABD
sonrası
Halen
Afganistan
ulusal
ordusu
Afganistan halkının geleceğinin pek parlak
bünyesinde 30.000’den fazla eğitimli ve
olmayacağı tahmin edilmektedir. İşgalci
donanımlı asker, Afgan ulusal polis
güçlerin çekilmesinden sonra; kanlı bir iç
teşkilatı içinde de 46.000’den fazla eğitimli
savaşın başlaması, ardından işbirlikçi
ve
donanımlı
polis
personeli
yönetimin gitmesi ve Taliban’ın kısa
bulunmaktadır. Yaklaşık 4.000 Afgan
sürede ülkeye tekrar hâkim olmasından
güvenlik gücü mensubu halen eğitim
endişe duyulmaktadır. Ne yazık ki 34 yıldır
sürecindedir.
Afgan Ulusal Ordusu
işgal ve iç savaş boyunduruğunda
(ANA), bünyesine ayda 1.000 civarında
yaşamaya çalışan Afgan milletinin iki
yeni eleman katarak büyümekte, toplam
milyondan fazlası öldü, yüz binlercesi
personel sayısının da yakında 70.000’e
sakat ve evsiz kaldı, milyonlarcası İran ve
çıkabileceği tahmin edilmektedir.
Pakistan'a göç etmek zorunda kaldı
(Gündüz, 2013).14
Afgan Ulusal Ordusu (ANA), çarpışma
operasyonlarını bağımsızca ve başarıyla
Afganistan’da güvenlik konusunun halen
yürütmüş ve çarpışma yeteneklerini
sıkıntılı olduğu bilinmektedir. Taliban
geliştirmeye devam etmektedir.
rejiminin
kalıntıları
ve
El-kaide
unsurlarının ülke çapındaki ilerlemeyi
ANA, beş kolordu ve on tugaydan
raydan çıkarma çabaları sürmektedir.
oluşmaktadır. Ayaklanmaya karş mücadele
Ancak yirmi yıl öncesine baktığımızda
üzerine odaklanmış piyade ağırlıklı bir
ülkede
hukukun
üstünlüğünün
güçtür. Taliban rejimine karşı savaşan
resmileştiğini kısmen görmek mümkündür.
aşiret reslerine bağlı milisler ilk önce
Saygı duyulan ulusal bir ordu ya da ulusal
Savunma Bakanlığı’nın kontrolüne girmiş
polis
teşkilatının
zayıf
olduğunu
daha
sonra
silahsızlandırılmışlardır.
görmekteyız. Ülke neredeyse 30 yıl süren
Afganistan’da
40
ülke
asker
savaşlardan harap olmuş ve uluslararası
bulundurmakta,
yaklaşık
40.000
toplumdan dışlanmıştı, Dünyada sadece üç
uluslararası asker görev yapmaktadır.
NATO’nun uluslararası destek gücü
(ISAF) Afganistan’ın güney bölgesini de
14
http://yenisafak.com.tr/yazarlar/SuleymanGunduz
kapsayacak biçimde genişletilmiştir.
/afganistan-ah-afganistan/35794, Erişim Tarihi 11
Ocak.
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Sonsuz Özgürlük Operasyonu Koalisyonu
dikkat etmeleri, yazılı her evrağı
tüm güvenlik operasyonlarının yetkilerini
önemsemeleri gerekmektedir. Hatta açıkta
firma antedli kağıt, kaşe ve mühür
NATO, ISAF’a devretmiştir. Ülke çapında
NATO denetiminde faaliyet göstermekte
bulundurulması bile ilerde firma için
olan 24 geçici yeniden yapılandırma (PRT)
sıkıntı olabilecek olaylara meydan
bulunmaktadır.15 Ordu ve sivillerden
verebilmektedir (Temizer, 2010).17
oluşan bu ekipler altyapı projelerinde yer
almaktadır. Dünyada bulunan güçlü ve
Afganistan, güçlü devletlerce çevrelenmiş
zayıf bir ülkedir. 11 Eylül'den önce
özgür ülkelerin desteğiyle, Afgan halkı
Pakistan, Hindistan, Rusya, İran ve ABD,
kendi ülkelerinde güven ve refah içinde
Afganistan'da sivil savaşın devam etmesi
yaşadıkları, yurt dışında saygı gördükleri
gurur duyabilecek bir gelecek inşa
ile
kendi
çıkarlarını
korumaya
çalışmışlardır. Bugün ise, Afganistan'daki
etmektedirler.16
güvenlik sorunlarının çözümlenmesi için
çok taraflı barış görüşmelerinin olasılığı
Afganistan’ın genelinde güvenlik sorunu
sorgulanmaktadır.
Yani
gerçekler
olmakla birlikte özellikle Güney-Batı,
sorunların
yalnızca
askeri
olarak
Güney, Güney-Doğu ve Doğu bölgeleri
çözümlenemeyeceğini göstermektedir.
güvenlik tehdidi altında olduğundan bu
bölgelerde iş yapmak son derece
2001 yılında yaşanan ABD’ye yönelik 11
tehlikelidir. Önceki yıllarda HeratEylül
terör
saldırıları
sonrasında
Kandahar-Kabil yollarının büyük bölümü
Afganistan
ve
çevresinde
yaşanan
Türk firmalarınca yapılmış olmasına karşın
son zamanlarda bu güzergahta seyahat
gelişmeler bölgesel olduğu kadar küresel
olarak da yakından takip edilmektedir.
etmek bile son derece risklidir. Afgan
Taliban, El Kaide, Afganistan ve
işadamlarına yönelik kaçırma eylemleri
çevresindeki diğer terörist eylemlere ve
yoğun
olmakla
birlikte
yabancı
güvenlik sorunlarına ilgi artmıştır.
işadamlarına yönelik kaçırma eylemleri de
artış göstermektedir.
Günümüzde
neredeyse
her
hafta
Afganistan’da ve Pakistan’da Taliban’ın
Her ne kadar güvenlik sağlanmış olsa da
gerçekleştirdiği
saldırı
haberleri
kanunların uygulanmasında otoriter boşluk
duyulmaktadır.
Afganistan’da
ve
bulunmaktadır. Firmaların, yerel firma ve
Afganistan-Pakistan sınırında yaşanan
personel ile yaptıkları anlaşmalara çok
çatışmalar ve terör saldırıları bölgesel
problemlerin bir parçasıdır. Uyuşturucu
15
http://www.defense.gov/pubs/Section_1230_Repo
ticareti, eğitim azlığı, iç istikrarsızlık ve
rt_July_2013.pdf, Erişim Tarihi 10 Temmuz 2013.
16
http://photos.state.gov/libraries/turkey/231771/PD
Fs/afganbesyil.pdf, Erişim Tarihi 12 Ağustos 2013.
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http://www.musavirlikler.gov.tr/upload/AFG/Afg
anistan%20Ulke%20Raporu%20haziran2010.doc.,
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5-6 YAŞ ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİ, AKRAN İLİŞKİLERİ VE
OKULA UYUM DÜZEYLERİ İLE KARDEŞ DEĞİŞKENLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Hülya GÜLAY OGELMAN1, Hatice ERTEN SARIKAYA2
1

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi A.B.D
2
Okul Öncesi Öğretmeni-Bilim Uzmanı-MEB

Özet: Bu çalışmada, 5-6 yaş çocuklarının sosyal beceri, akran ilişkileri, okula uyum düzeyleri ile
kardeş ilişkileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu, Denizli il
merkezinde, okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş grubundan 70 çocuk oluşturmuştur.
Araştırmanın sonuçlarına göre kardeş sahibi olup olmama ile sosyal beceri düzeyleri arasında
anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Kardeş sahibi olup olmama ile akran ilişkilerine bağlı
değişkenlerden saldırganlık, dışlanma, sosyal olmayan davranış, aşırı hareketlilik ve akran
şiddetine maruz kalma arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Ancak kardeş sahibi olup
olmama ile olumlu sosyal davranış ve korkulu-kaygılı olma davranışları arasında anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır. Kardeş sahibi olup olmama ile okula uyum düzeylerine bağlı
değişkenlerden okuldan kaçınma, okulu sevme, kendi kendini yönetme ve genel okula uyum
arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Buna karşılık kardeş sahibi olup olmama ile işbirlikli
katılım arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Kardeş sayısı ile sosyal beceri düzeyleri
arasında anlamlı bir farklılık ortaya konulmamıştır. Akran ilişkileri değişkenlerinden saldırganlık
ve sosyal olmayan davranış ile kardeş sayısı arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Olumlu
sosyal davranış, dışlanma, korkulu-kaygılı olma, aşırı hareketlilik ve akran şiddetine maruz kalma
değişkenleri ile kardeş sayısı arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Okula uyum
değişkenlerinden işbirlikli katılım, okulu sevme ve genel okula uyum ile kardeş sayısı arasında
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Okuldan kaçınma ve kendi kendini yönetme değişkenleri ile
kardeş sayısı arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Kardeş cinsiyeti ile sosyal beceri düzeyleri
arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Saldırganlık, aşırı hareketlilik ve akran şiddetine
maruz kalma ile kardeş cinsiyeti arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Olumlu sosyal
davranış, dışlanma, korkulu-kaygılı olma, sosyal olmayan davranış değişkenleri ile kardeş cinsiyeti
arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Okula uyum düzeyleri değişkenlerinden kendi kendini
yönetme davranışı ile kardeş cinsiyeti arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. İşbirlikli katılım,
okuldan kaçınma, okulu sevme ve genel okula uyum değişkenleri ile kardeş cinsiyeti arasında
anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Kardeş, Sosyal Beceri, Akran İlişkileri, Okula Uyum, Okul Öncesi Dönem

RELATIONSHIPS BETWEEN VARIABLES OF SIBLING AND SOCIAL
SKILLS, PEER RELATIONS AND SCHOOL ADJUSTMENT LEVELS
OF 5-6 YEAR OLD CHILDREN
Abstract: This study investigated relationships between social skill, peer relation, school
adjustment levels and sibling relations of 5-6 year-old children. The sample group of the study
consisted of 70 children in the age group of 5-6 years, who attended at preschool education in the
city center of Denizli. According to results of the study, there was a significant difference between
social skill levels and their status of sibling. There was a significant difference between their status
of sibling and aggressiveness, exclusion, asocial behavior, hyperactivity and peer victimization,
which are variables based on peer relations. However, there was no significant difference between
their status of sibling and prosocial and anxious-fearful behaviors. Difference between their status
of sibling and school avoidance, school liking, self-directiveness and general school adjustment,
which are variables based on school adjustment levels, was significant. On the other hand, there
was no significant difference between their status of sibling and cooperative participation. No
significant difference between number of siblings and social skill levels was determined. There
was a significant difference between number of siblings and aggressiveness, and asocial behavior,
which are variables of peer relations. No significant difference was observed between variables of
prosocial behavior, exclusion, anxious-fearful, hyperactivity and peer victimization and number of
siblings. There was a significant difference between number of siblings and cooperative
participation, school liking and general school adjustment, which are variables of school
adjustment. No significant difference between number of siblings and school avoidance and selfdirectiveness was found. There was a significant difference between gender of sibling and social
skill levels. A significant difference was observed between gender of sibling and aggressiveness,
hyperactivity and peer victimization. There was no significant difference between gender of
sibling and variables of prosocial behavior, exclusion, anxious-fearful, and asocial behavior. A
significant difference was determined between self-directiveness, which is one of variables of
school adjustment level, and gender of sibling. No significant difference was observed between
gender of sibling and cooperative participation, school avoidance, school liking and general school
adjustment variables.
Key Words: Sibling, Social Skill, Peer Relationships, School Adjustment, Preschool Period

1. GİRİŞ
Sosyal beceriler, kişinin diğerleriyle daha
güçlü bir etkileşim kurması ve sosyal
olarak kabul görmeyen tepkilerden
kaçınmasını sağlayan, sosyal olarak kabul
edilen öğrenilmiş davranışlardır (Gresham
ve Elliot, 1990). Okul öncesi dönemde
çocuk, ailesi dışındaki toplumla ilk olarak

okul öncesi eğitim kurumunda karşılaşır ve
bu karşılaşma ile birlikte sosyal beceriler
önem kazanır. Katıldığı bu yeni çevrede
çocuk, diğer çocuklarla ve öğretmenlerle
ilişkilerinde kullanmak üzere, o zamana
kadar ev ortamında fazla gereksinim
duymadığı bazı yeni sosyal beceriler

edinmek durumundadır (Önder, 2003:
147).
Akran ilişkileri çocuğun akranlarıyla
etkileşimini ifade etmektedir. Okul öncesi
dönemde çocuk ilk defa ev ortamından
ayrılıp akranlarının olduğu bir ortama
girer. Böylece akran ilişkileri düzenli ve
daha yoğun olarak yaşanır. Bu dönemde
aile ilişkileri çocuğun yaşamında etkili
olmaya devam etmekle birlikte, akranlar da
çocuk için sosyal sistem içinde ikincil
düzeyde önemli olmaya başlamaktadır
(Beyazkürk vd, 2007: 15).
Okul öncesi eğitime başlama, çocuk ve
ebeveynler için uyum sürecini temsil
etmektedir. Çocukların sosyal uyum
düzeyleri ile genel okula uyum düzeyleri
arasında
olumlu
yönde
ilişki
bulunmaktadır (Gülay, 2010). Ana
kucağından
ayrılarak
anaokuluna
başlamak, çocukların hayatlarındaki en
büyük değişikliktir. Çocuk anaokuluna
başlamakla, bir akran grubunun üyesi
olduğu gibi, öğretmen ve okul kavramıyla
da
tanışma
fırsatını
bulmaktadır.
Anaokuluna başlama, çocuk ve ebeveynler
için uyum sürecini temsil etmektedir
(Balkaya ve Tuğrul, 1998: 118).
Kardeş ilişkileri insanın yaşamında önemli
bir yere sahiptir. Ailenin işleyişi çocukların
sayısından, cinsiyetinden ve doğum
sırasından
etkilenmektedir.
Aileler
genişledikçe ana baba-çocuk etkileşiminde
bir azalma, ama çocuklar arasındaki
etkileşimde bir artış görülmektedir.

Kardeşlerin varlığı yarışma, işbirliği ve
saldırganlık gibi davranışların çocuklarda
toplumsallaşmanın
başlangıcını
oluşturmaktadır.
Stoneman ve Brody (1993), kardeş
ilişkisini, ikinci çocuğun doğumuyla
başlayan ve kardeşlerden birinin ölümüne
kadar süren, olabilecek en yakın ve en
uzun süreli ilişkilerden biri olarak
tanımlamışlar. Kardeşlik ilişkisi; eşler,
çocuklar ve hatta anne baba ile yaşanandan
bile daha uzun süreli bir ilişkidir
(Dunn,1995). Stoneman ve Brody (1993),
çocukların arkadaş seçme ve istedikleri
zaman arkadaşlıklarını bitirme konusunda
özgür olduklarını; ancak kardeş ilişkileri
için böyle bir tercih şansları olmadığını
belirtmişlerdir. Bu kadar uzun süreli bir
ilişkide de, tarafların birbirlerinden
etkilenmesi kaçınılmazdır. Kardeşler ile
olan ilişkiler ve paylaşılan deneyimler;
kişinin yaşamını zenginleştirir ve kişilik
gelişimine
birçok
yönden
katkı
sağlamasının yanı sıra, gelecekteki
tercihlerini dahi etkileyebilir. Farklı bakış
açılarına
sahip psikologlar,
kardeş
ilişkilerinin çocukların gelişimi üzerinde
önemli bir etkisi olduğunu savunmuşlardır
(Dunn, 1983). Kardeşler, aile sistemi
içerisinde birbirleri ile özel ve önemli bir
ilişkiyi paylaşmaktadırlar. Kardeş ilişkileri
diğer ilişkilerden farklı olarak iki insanı
yaşamın kritik basamaklarına duygusal ve
fiziksel bağlarla hazırlar (Kaminsky ve
Dewey, 2001).

Dunn, Slomkowski ve Beardsall (1994), 39
kardeş çiftiyle yaptıkları 7 senelik
boylamsal çalışmada, abla-erkek kardeş ve
abla-kız kardeş çiftlerinin kardeşleriyle
olan ilişkilerinin diğerlerine göre daha
samimi
olduğunu
saptamışlardır.
Stoneman, Brody ve MacKinnon (1986)
da, büyük kardeş kız olduğunda
etkileşimin daha olumlu özellikler
taşıdığına dikkat çekmişlerdir (Akt.
MacKinnon, 1989). Buna paralel olarak
Abramovitch, Corter ve Lando (1979) da,
ablaların daha yardımsever ve destekleyici
bir tutum sergilediklerini belirtmişlerdir.
Dunn ve Kendrick (1982) ise, ağabey – kız
kardeş kombinasyonun en olumsuz
özellikler gösteren grup olduğunu öne
sürmüşlerdir (Akt. MacKinnon, 1989).
Kardeş ilişkilerinin niteliğini yaş, cinsiyet,
yaş farkı ve sınıf düzeyi değişkenleri (3, 6,
9 ve 12) açısından ele alan Furman ve
Buhrmester da araştırmalarında; a)
Ergenlik döneminden önce ilişkilerinin
daha samimi, arkadaşça ve sevgi dolu
algılandığı,
b)
Küçük
kardeşlerin
büyüklere daha çok hayranlık duydukları,
c) Eş cinsiyetli kardeşlerde büyük
kardeşlerin daha baskın olduğu, d)Büyük
kardeşlerin ebeveyn yanlı davranışlarını ve
rekabeti daha çok dile getirdikleri, e) Yaş
farkı daha az olduğunda çatışmanın,
tartışma ve düşmanca davranışların arttığı,
f) Dört yaştan fazla fark olduğunda
çatışmanın azaldığı ve sevgi, yardımlaşma
ve hayranlık düzeyinin arttığı, g)
Aralarında yaş farkı az olan eş cinsiyetli

kardeş çiftlerinde yakınlık düzeyinin en
düşük olduğu, h) Büyüklerle çatışmanın
yaş ilerledikçe azaldığı, ı) Küçüklerle
çatışmanın her yaş seviyesinde yüksek
olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Furman ve
Buhrmester,1985; Buhrmester ve Furman
,1990).
Kanyas (2008), ebeveyn-çocuk ilişkisinin
kardeşler arası kıskançlık, çatışma
olumluluk gibi dinamiklere etkisini; kardeş
sıralaması, yaş farkı ve cinsiyet gibi
özellikleri dikkate alarak ve ebeveyn çocuk
ilişkisini, algılanan ebeveyn kabul-red
seviyesi
üzerinden
incelemiştir.
Araştırmaya tek kardeşi olan 18-30 yaşları
arasında 180 kişi katılmıştır. Ebeveyn
Kabul-Red ve Kardeş ilişkileri ölçekleri
kullanılmıştır.
Ebeveyn
tarafından
reddedilme hissinin, kardeşler arası
kıskançlığı arttırdığı, olumluluğu azalttığı,
annenin reddine kıyasla babanın reddinin
kardeş ilişkilerini daha çok etkilediği
sonuçlarına varmıştı. Ayrıca yaş farkının
arttığı ve büyük kardeşin kız olduğu
durumlarda ebeveyn reddinin kardeş
ilişkisi üzerindeki etkisinin azalmadığı, iki
kız kardeş arasında ve aynı cinsiyetteki
kardeşlerin karşı cins kardeşlere nazaran
daha olumlu ilişkili içinde oldukları,
ebeveyn kabul-red seviyesinin, kardeşler
arası ilişkiler üzerinde etkisinin iki kız
kardeş arasında daha yoğun olduğu
sonuçlarına varılmıştır.
Son yıllarda, özellikle de 1980 sonrasında,
kardeş ilişkileri ile ilgili yayınların arttığı

görülmektedir. Bu çalışmalarda; ebeveyn
davranışı (Brody ve diğerleri., 1998;
Brody, Stoneman ve MacKinnon, 1986;
Kanyas,
2008;
Furman
ve
Buhrmester,1985; Buhrmester ve Furman
,1990) kardeş yaşı, cinsiyet ve yaş farkı
gibi
statü-konum
değişkenleri
(Abramovitch, Corter ve Lando,1979;
Brody, Stoneman ve MacKinnon,1985;
Buhrmester ve Furman,1990; Dunn,
Slomkowski ve Beardsall (1994); Furman,
Jones, Buhrmester ve Adler 1989; Minnet,
Vandell ve Santrock,1983) gibi aile
bağlamı ile ilgili değişkenler ele alınmıştır
(Akt. Stoneman ve Brody, 1993).
Kardeş ilişkileri insanın yaşamında önemli
bir yere sahiptir. Kardeşlerin varlığı
yarışma, işbirliği ve saldırganlık gibi
davranışların
çocuklarda
toplumsallaşmanın
başlangıcını
oluşturmaktadır. Çocuk-çocuk etkileşimi
çocukların sosyal becerilerinin ve ahlaki
değerlerinin gelişmesinde özel bir rol
oynamaktadır. Yakın tarihli çalışmalar
çocukların
kardeşleriyle
yaşadıkları
deneyimlerle
sosyo-bilişsel
gelişimin
birçok yönü arasında, özellikle çocukluk
dönemi boyunca bazı bağlantılar olduğunu
öne sürmektedir. Okulöncesi dönemde
yardım etme ve işbirliğine yönelik bazı
davranışların, oyun oynamanın ve çatışma
yönetiminin kardeş davranışıyla bağlantılı
olduğu bildirilmiştir (Dunn, 1992). Kardeş
ilişkilerinin
çocuğun
yaşamındaki
öneminden yola çıkarak araştırmada, 5-6
yaş çocuklarının sosyal beceri, akran

ilişkileri, okula uyum düzeyleri ile kardeş
ilişkileri arasındaki ilişki incelenmiştir.
Araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır:
 Okul öncesi dönem çocukların kardeş
sahibi olup olmaması değişkenine göre
sosyal beceri, akran ilişkileri ve okula
uyumları arasında istatistiksel düzeyde
anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır?
 Okul öncesi dönem çocuklarının sahip
olduğu kardeş sayısı değişkenine göre
sosyal beceri, akran ilişkileri ve okula
uyumları arasında istatistiksel düzeyde
anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır?
 Okul öncesi dönem çocuklarının sahip
olduğu kardeş cinsiyeti değişkenine göre
sosyal beceri, akran ilişkileri ve okula
uyumları arasında istatistiksel düzeyde
anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır?
2. YÖNTEM
Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi
kullanılmıştır. İlişkisel tarama yöntemi, iki
ve daha çok sayıdaki değişken arasında
birlikte
değişim
varlığını
ve/veya
derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma
modelleridir (Karasar, 2009: 81).
Tarama yolu ile bulunan ilişkiler gerçek bir
neden-sonuç ilişkisi olarak yorumlanamaz;
ancak o yönde bazı ipuçları vererek, bir
değişkendeki durumun bilinmesi halinde
ötekinin kestirilmesinde yararlı sonuçlar
verebilir. Değişkenler arasındaki ilişki,
karşılıklı bağımlılık ya da kısmi bağımlılık

şeklinde olabileceği gibi, her ikisini de
etkileyen üçüncü bir değişkenden dolayı da
olabilir (Karasar, 2009: 82).

yapılması
için
izin
başvurusunda
bulunulmuştur.
Çocukların
tamamı
aileleriyle birlikte yaşamaktadır ve normal
gelişim özellikleri göstermektedir.

2.1.Evren
Araştırmanın evreni, 2012-2013 eğitim
öğretim yılında Denizli ilinde Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokulları ile
ilköğretim okullarının anasınıfları ve özel
anaokullarına devam eden 5-6 yaş
çocuklardan oluşmaktadır.
2.2.Örneklem
Araştırmanın örneklem grubunu, 20122013 eğitim-öğretim yılında Denizli il
merkezindeki 1 ilköğretim okuluna bağlı 2
anasınıfı ve 1 özel anaokulundan 5-6 yaş
grubu 70 çocuk oluşturmaktadır. Örneklem
grubu
belirlenirken
basit
rastgele
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Basit
rastgele örnekleme yönteminde; evreni
oluşturan her birimin örneklem içinde yer
alma olasılığı eşittir. Başka bir değişle her
birim eşit seçilme şansına sahiptir ve bir
birimin seçimi diğerinin seçilmesini
etkilememektedir (Altunışık vd, 2005).
Milli Eğitim Bakanlığı Denizli il
Müdürlüğü’nden alınan okul öncesi eğitim
kurumlarının listesinden kura yöntemi ile il
merkezinden
iki
ilköğretime
bağlı
anasınıfı, bir özel anaokulu ve Tavas ile
Serinhisar ilçelerinden yine kura ile iki
bağımsız anaokulu seçilmiştir. Tavas ve
Serinhisar ilçeleri de kura ile seçilmiştir.
Kura ile seçilen okullarda uygulamaların

2.3. Veri Toplama Araçları
2.3.1. Kişisel Bilgi Formu’nda
çocuklara ve ailelerine yönelik bilgiler yer
almaktadır. Formda çocuklarla ilgili
cinsiyet, doğum tarihi, okul adı, anne
eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, anne
yaşı, baba yaşı, anne mesleği, baba
mesleği, kardeş sayısı ve kardeş cinsiyeti
soruları yer almaktadır.
2.3.2. Ladd ve Profilet Çocuk
Davranış Ölçeği; 1996’da öğretmenlerin
görüşleri doğrultusunda, okul öncesi
dönem çocuklarının okulda akranlarıyla
olan ilişkilerini değerlendirmek amacıyla
geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Ölçeğin
başında, ölçeğin doldurulmasıyla ilgili
yönerge bulunmaktadır. Tüm maddeler
“Uygun
Değil”,
“Bazen
Uygun”,
“Tamamen
Uygun”
ifadeleriyle
öğretmenler
tarafından
değerlendirilmektedir.
Ölçek
Gülay
tarafından 2008’de Türkçe’ye uyarlamıştır.
Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği
altı alt ölçekten oluşmaktadır. Akranlarına
karşı saldırganlık alt ölçeği 7 maddedir. Bu
ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .89’dur.
Akranlarına karşı yardımı amaçlayan
sosyal davranışlar göstermek alt ölçeği 10
maddedir. İç tutarlılık katsayısı .92’dir.
Akranlarına karşı asosyal davranışlar

göstermek alt ölçeği 7 maddedir. İç tutarlık
katsayısı .87’dir. Akranlarına karşı
korkulu-kaygılı olma alt ölçeği 9
maddedir. İç tutarlılık katsayısı. 77’dir.
Akranları tarafından dışlanma alt ölçeği 7
maddedir. İç tutarlılık katsayısı .94’tür.
Aşırı hareketlilik alt ölçeği 4 maddedir. İç
tutarlılık katsayısı .88’dir. Ölçeğin tamamı
44 maddeden oluşmaktadır. Her bir alt
ölçeğe ait test-tekrar test ölçümlerinin
sonuçları doğrultusunda iki ölçüm arasında
tüm ölçümlerin zamana karşı değişmezliği
ortaya konulmuştur (r= .99, p<.001)
(Gülay, 2008).

Gülay tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır.
Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği’nin
iç tutarlık katsayısı .79 (p< .01) olarak
bulunmuştur. Kriter geçerliği olarak ise
ölçekten elde edilen sonuçlarla, sosyal
davranışlara
ilişkin
öğretmen
değerlendirmeleri, akran reddine ilişkin
akran görüşleri, yalnızlık ile ilgili kişisel
görüşler arasında anlamlı düzeyde, olumlu
yönde ilişki bulunmuştur (Ladd ve
Kochenderfer-Ladd, 2002: Akt. Gülay,
2008: 132). Ölçekten alınan toplam puan
çocukların akranlarının şiddetine ne kadar
maruz kaldığını ifade etmektedir.

Çocuk Davranış Ölçeği toplam puan
üzerinden
değerlendirilmemektedir.
Ölçeğin alt ölçeklerinin toplam puanları
ayrı ayrı kullanılmaktadır. Alt ölçeklerden
çıkan toplam puanın yüksekliği, o
davranışın çocukta gerçekleşme sıklığını
ortaya koymaktadır.

2.3.4. 5-6 Yaş Çocukları İçin
Okul Uyumu Öğretmen Değerlendirme
Ölçeği; 1996’da G.W. Ladd, B.
Kochenderfer ve C. Coleman tarafından
geliştirilmiştir.
Orijinal
ölçek,
27
maddeden ve 4 alt ölçekten oluşmaktadır.
Ölçek Önder ve Gülay (2010) tarafından
Türkçe’ye uyarlanmıştır. Türkçe form 25
madde ve 4 alt ölçekten oluşmaktadır.
Okulu sevme alt ölçeği, 5 maddeden
oluşmakta ve öğretmenin çocuğun okulu
ne kadar sevdiği hakkındaki algısını
ölçmektedir. İç tutarlılık katsayısı .81’dir.
İşbirlikli katılım alt ölçeği, 10 maddeden
oluşmakta, çocuğun öğretmenin otoritesini,
sınıf kurallarını ve sorumluluklarını kabul
derecesini ölçmektedir. İç tutarlılık
katsayısı .84’tür. Okuldan kaçınma alt
ölçeği 5 maddeden oluşmakta, çocuğun
sınıf ortamından kaçınma eğilimiyle ilgili
öğretmen
algısını
belirlemektedir.İç
tutarlılık katsayısı .73’dür. Kendi kendini

2.3.3.
Akranların
Şiddetine
Maruz
Kalma
Ölçeği;
1997’de
Kochenderfer ve Ladd tarafından 5-6 yaş
çocukları için geliştirilen “Akranların
Şiddetine
Maruz
Kalma-Kişisel
Değerlendirme Ölçeği”nden yola çıkılarak
2002’de geliştirilen bir ölçme aracıdır.
Öğretmenler tarafından doldurulmaktadır.
Form, akran saldırganlığının dört tipi
(fiziksel, dolaylı, doğrudan ve genel) ile
ilgili birer tane olmak üzere dört maddeden
oluşmaktadır. Her madde “Hiçbir zaman”,
“Bazen”, “Her zaman” ifadeleriyle
değerlendirilmektedir. Ölçek 2008’de

yönetme alt
ölçeğinde 5 madde
bulunmaktadır ve ölçek, çocuğun sınıf
içerisindeki bağımsız ve benmerkezci
davranışlarını ölçmektedir. İç tutarlılık
katsayısı .67’dir. Ölçekteki her madde
“Uygun Değil”, “Uygun” ve “Tamamen
Uygun” ifadeleriyle değerlendirilmektedir
Tüm ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı
.70’dir. Test-tekrar test uygulamaları
arasında pozitif yönde, anlamlı ve yüksek
bir ilişki vardır (r= .97, p< .01) (Önder ve
Gülay, 2010: 214-219).
Ölçeğin
puanlanmasında
iki
yol
izlenebilmektedir. İlki, toplam puandır.
Ölçekteki bazı maddeleri tersine çevrilerek
elde edilen toplam puan, çocuğun okul
öncesi eğitim kurumundaki uyum düzeyini
ortaya koymaktadır. Puan yükseldikçe
okula
uyum
düzeyi
artmaktadır.
Puanlamadaki diğer yöntem alt ölçeklerin
toplam puanlarını hesaplamaktır. Yine bazı
maddelerin tersine çevrilmesiyle her bir alt
ölçek için toplam puan belirlenebilir. Alt
ölçeklerdeki toplam puanın artması, alt
ölçekteki
davranışların
daha
sık
sergilendiğini ortaya koymaktadır.
2.3.5. Sosyal Beceri Gözlem
Formu; 2009 yılında Gülay ve Akman
tarafından geliştirilmiştir. Serbest zaman
etkinliği için geliştirilen gözlem formu yer,
sınıf, tarih, öğrenci, gözlemci, başlama,
bitiş, bölümlerinden ve 4 sorudan
oluşmaktadır (Gülay ve Akman, 2009).
Araştırmada gözlem formundaki iki soru
kullanılmıştır. Bu sorular; “Birlikte zaman

geçirdiği arkadaşlarının isimleri nelerdir?”
ve “Etkinlik sırasında sergilediği sosyal
beceriler nelerdir?” Her çocuk öğretmeni
tarafından serbest zaman etkinliğinde ayda
iki defa ve en az 15 dakika boyunca
gözlenmiş, gözlemler sistematik olarak
kaydedilmiştir.
Gözlem
formundaki
“birlikte zaman geçirmek için tercih edilen
çocuklar” için bir puan verilmiştir. Etkinlik
sırasında sergilenen sosyal becerilerin
sayısı, sergileyen çocuklar için puan olarak
yazılmıştır. Her ölçüm döneminde yapılan
iki gözlemdeki toplam puanlar çocukların
puanı olarak kaydedilmiştir. Gözlem
formları
sayısallaştırılarak
gözlem
çizelgesine kodlanmış daha sonra SPSS
16.0
istatistik
paket
programına
kaydedilmiştir. Bu çalışma kapsamında
formun test tekrar test güvenirliği ise .83
olarak belirlenmiştir. Formun orjinalinin iç
tutarlılık katsayısı .85’tir. Bu çalışma
kapsamında
belirlenen
iç tutarlılık
katsayısı ise .76’dır. Gözlem yapan
öğretmenlerin
gözlemleri
arasındaki
tutarlılığın belirlenmesi amacıyla Pearson
Momentler Çarpımı Korelasyon Tekniği
uygulanmıştır.
Analizin
sonucunda
öğretmenlerin
gözlemleri
arasındaki
ilişkinin düşük (r= .30, p> .05) düzeyde
olduğu belirlenmiştir.
2.3.6. Uygulama
Veriler toplanırken öğretmenlerin çalıştığı
okullar tek tek ziyaret edilmiş ölçme
araçlarının nasıl doldurulacağı ile ilgili
öğretmenlere bireysel olarak detaylı bilgi

verilmiştir.
Ayrıca
süreç
boyunca
öğretmenlerle iletişim sürdürülmüştür.

ortamında SPSS 17.00 paket programı
yardımıyla test edilmiştir.

2.3.7.Verilerin Analizi
Verilerin analizinde; kardeş cinsiyetine ve
sayısına göre sosyal beceri, akran ilişkileri
ve okula uyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi
incelemek için ilişkisiz örneklemler için
tek faktörlü varyans analizi (ANOVA)
kullanılmış; kardeş sahibi olup olmama
değişkenine göre sosyal beceri, akran
ilişkileri ve okula uyum düzeyleri
arasındaki ilişkiyi belirlemek için de
ilişkisiz
örneklemler
için
t-testi
kullanılmıştır. Tek faktörlü varyans analizi
(ANOVA) tekniğinde birimler arası
farkların hangi gruplarda olduğunu bulmak
amacıyla Post hoc tekniklerden Scheffe
testi kullanılmıştır. Analizler bilgisayar
3. BULGULAR
1.“Kardeş
Sahibi
Olup
Olmaması
Değişkenine Göre Okul Öncesi Dönem
Çocuklarının Sosyal Beceri, Akran İlişkileri

ve Okula Uyumları Arasında İstatistiksel
Düzeyde Anlamlı Farklılık Bulunmakta
Mıdır?” Alt Problemine İlişkin Bulgular ve
Yorum

Tablo 1.1: Kardeş Sahibi Olup Olmaması Değişkenine Göre Okul Öncesi Dönem
Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeylerine Yönelik Betimleyici İstatistikler
Kardeş Sahip Olma/Olmama
Durumu
Kardeşi Olmayanlar
Kardeşi Olanlar

N

X

25
45

14.20
16.33

Tablo 1.1.’de kardeş sahibi olup olmama
değişkenine göre okul öncesi dönem

SS

Sd

t

p

5.431
3.624

70

1.967

.009

çocuklarının sosyal beceri düzeylerine
yönelik ilişkisiz örneklemler için t-testi

sonuçlarına göre, kardeş sahibi olup
olmama ile sosyal beceri düzeyleri
arasında [t(70)=1.96, p<.01] anlamlı bir
farklılık bulunmaktadır. Sosyal beceri
düzeylerinde
kardeşi
olmayanlar

( X =14.20),
kardeşi
olanlara
göre
( X =16.33) daha düşük ortalama puana
sahiptir.

Tablo 1.2: Kardeş Sahibi Olup Olmaması Değişkenine Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının
Akran İlişkilerinin İlişkisiz Örneklemler İçin T-Testi Sonuçları
Değişkenler

Ölçümler

Olumlu Sosyal
Davranış

Kardeşi Olmayanlar
Kardeşi Olanlar

Saldırganlık

Kardeşi Olmayanlar
Kardeşi Olanlar

Dışlanma

Kardeşi Olmayanlar
Kardeşi Olanlar

Korkulu-Kaygılı
Olma

Sosyal Olmayan
Davranış

Aşırı
Hareketlilik

Akran Şiddetine
Maruz Kalma

Kardeşi Olmayanlar
Kardeşi Olanlar

Kardeşi Olmayanlar
Kardeşi Olanlar

Kardeşi Olmayanlar
Kardeşi Olanlar

Kardeşi Olmayanlar
Kardeşi Olanlar

N

X

SS

sd

25
45

14.20
16.33

5.431
3.624

70

25
45

2.84
1.26

2.896
1.557

70

2.963

.000

25
45

1.68
.40

3.424
1.095

70

2.315

.000

25
45

3.84
2.55

3.171
2.563

70

1.844

.263

25
45

2.04
.86

2.423
1.486

70

2.513

.002

25
45

2.16
1.20

2.634
1.589

70

1.908

.003

25
45

.48
.06

1.004
.252

70

2.628

.000

Tablo 1.2.’de kardeş sahibi olup olmaması
değişkenine göre okul öncesi dönem
çocuklarının akran ilişkilerinin ilişkisiz

t
1.967

P
.019

örneklemler için t-testi sonuçlarına göre,
kardeş sahibi olup olmama ile akran
ilişkilerine
bağlı
değişkenlerden

saldırganlık [t(70)=2.96, p<.01], dışlanma
[t(70)=2.31, p<.01], sosyal olmayan
davranış
[t(70)=2.51,
p<.01],
aşırı
hareketlilik [t(70)=1.90, p<.01] ve akran
şiddetine maruz kalma [t(70)=2.62, p<.01]
arasında
anlamlı
bir
farklılık
bulunmaktadır. Ancak kardeş sahibi olup
olmama ile olumlu sosyal davranış
[t(70)=1.96, p<.01] ve korkulu-kaygılı olma
davranışları [t(70)=1.84, p<.01] arasında
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

hareketlilik
davranışında
kardeşi
olmayanlar ( X =2.16), kardeşi olanlara
göre ( X =1.20) daha yüksek ortalama
puana sahiptir. Akran şiddetine maruz
kalma davranışında kardeşi olmayanlar
( X =.48), kardeşi olanlara göre ( X =.06)
daha yüksek ortalama puana sahiptir.
Korkulu kaygılı olma davranışında kardeşi
olmayanlar ( X =3.84), kardeşi olanlara
göre ( X =2.55) daha yüksek ortalama
puana sahiptir.

Saldırganlık
davranışında
kardeşi
olmayanlar ( X =2.84), kardeşi olanlara
göre ( X =1.26) daha yüksek ortalama
puana sahiptir. Dışlanma davranışında
kardeşi olmayanlar ( X =1.68), kardeşi
olanlara göre ( X =.40) daha yüksek
ortalama puana sahiptir. Sosyal olmayan
davranışta kardeşi olmayanlar ( X =2.04),
kardeşi olanlara göre ( X =.86) daha
yüksek ortalama puana sahiptir. Aşırı
Tablo 1.3: Kardeş Sahibi Olup Olmaması Değişkenine Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının
Okula Uyum Düzeylerine Yönelik Betimleyici İstatistikler
Değişkenler

Ölçümler

N

X

SS

sd

t

İşbirlikli Katılım

Kardeşi Olmayanlar
Kardeşi Olanlar

25
45

17.28
17.77

4.641
2.937

70

.549

25
45

9.24
9.80

1.128
.457

70

2.936

.000

25
45

9.32
9.53

1.215
.756

70

.906

.036

Okuldan
Kaçınma

Kardeşi Olmayanlar
Kardeşi Olanlar

Okulu Sevme

Kardeşi Olmayanlar
Kardeşi Olanlar

P
.146

Kendi Kendini
Yönetme

Kardeşi Olmayanlar
Kardeşi Olanlar

Okula Uyum

Kardeşi Olmayanlar
Kardeşi Olanlar

25
45

7.40
7.93

2.708
2.015

70

25
45

43.20
45.04

6.863
4.695

70

.936

.019

1.302

.029

Tablo 1.3.’de kardeş sahibi olup olmaması
değişkenine göre okul öncesi dönem
çocuklarının okula uyum düzeylerinin
ilişkisiz örneklemler için t-testi sonuçlarına
göre, kardeş sahibi olup olmama ile okula
uyum düzeylerine bağlı değişkenlerden
okuldan kaçınma [t(70)=2.93, p<.01], okulu
sevme [t(70)=.906, p<.01], kendi kendini
yönetme [t(70)=.936, p<.01] ve okula uyum
[t(70)=1.302, p<.01] arasında anlamlı bir
farklılık bulunmaktadır. Ancak kardeş
sahibi olup olmama ile işbirlikli katılım
[t(70)=.549, p<.01] arasında anlamlı bir
farklılık bulunmamaktadır.

Okuldan kaçınma davranışında kardeşi
olmayanlar ( X =9.24), kardeşi olanlara
göre ( X =9.80) daha düşük ortalama puana
sahiptir. Okulu sevme davranışında kardeşi
olanlar ( X =9.53), kardeşi olmayanlara
göre ( X =9.32) daha yüksek ortalama
puana sahiptir. Kendi kendini yönetme
davranışında da kardeşi olanlar ( X =7.93),
kardeşi olmayanlara göre ( X =7.40) daha
yüksek ortalama puana sahiptir. Genel
okula uyum düzeyinde kardeşi olanlar
( X =45.04), kardeşi olmayanlara göre
( X =43.20) daha yüksek ortalama puana
sahiptir.

2.“Kardeş Sayısına Göre Okul Öncesi
Dönem Çocuklarının Sosyal Beceri, Akran
İlişkileri ve Okula Uyumları Arasında

İstatistiksel Düzeyde Anlamlı Farklılık
Bulunmakta Mıdır?” Alt Problemine İlişkin
Bulgular ve Yorum

Tablo 2.1: Kardeş Sayısına Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeylerine
Yönelik Betimleyici İstatistikler
Ölçümler
1 kardeşi olanlar
2 kardeşi olanlar
3 kardeşi olanlar

N

X

SS

28
10
7

9.10
8.50
9.71

2.832
3.778
1.976

Tablo 2.2. Kardeş Sayısına Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Beceri
Düzeylerinin Ölçümüne Yönelik İlişkisiz Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans
Analizi (ANOVA) Testi Sonuçları
Varyansın Kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
Toplamı

Sd

6.193
386.607
374.800

2
42
44

Tablo 2.2.’de kardeş sayısına göre okul
öncesi dönem çocuklarının sosyal beceri
düzeylerinin ölçümüne yönelik ilişkisiz
örneklemler için tek faktörlü varyans

Kareler
Ortalaması
3.096
8.776

F

p

.353

.105

analizi (anova)
testi sonuçları kardeş
sayısı ile sosyal beceri düzeyleri arasında
anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir
[F(2-42)=.353, p<.01].

Tablo 2.3: Kardeş Sayısına Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Akran İlişkilerine
Yönelik Betimleyici İstatistikler
Değişkenler

N

X

SS

1 kardeşi olanlar
2 kardeşi olanlar
3 kardeşi olanlar

28
10
7

16.67
14.70
16.42

3.378
4.945
3.154

Saldırganlık

1 kardeşi olanlar
2 kardeşi olanlar
3 kardeşi olanlar

28
10
7

.89
1.80
2.28

.785
2.229
2.138

Dışlanma

1 kardeşi olanlar
2 kardeşi olanlar
3 kardeşi olanlar

28
10
7

.32
.60
.00

.669
1.897
.000

Korkulu-Kaygılı
Olma

1 kardeşi olanlar
2 kardeşi olanlar
3 kardeşi olanlar

28
10
7

2.32
3.20
2.14

2.228
3.119
2.267

Sosyal Olmayan
Davranış

1 kardeşi olanlar
2 kardeşi olanlar
3 kardeşi olanlar

28
10
7

.96
.90
.42

1.318
2.233
.786

Aşırı Hareketlilik

1 kardeşi olanlar
2 kardeşi olanlar
3 kardeşi olanlar

28
10
7

1.10
1.50
1.28

1.617
1.779
1.380

Olumlu Sosyal
Davranış

Ölçümler

Akran Şiddetine
Maruz Kalma

1 kardeşi olanlar
2 kardeşi olanlar
3 kardeşi olanlar

28
10
7

1.10
.00
.00

.314
.000
.000

Tablo 2.4: Kardeş Sayısına Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Akran İlişkilerinin
Ölçümüne Yönelik İlişkisiz Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA) Testi
Sonuçları
Değişkenler
Olumlu Sosyal
Davranış

Saldırganlık

Dışlanma

Varyansın
Kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Korkulu-Kaygılı
Olma

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Sosyal Olmayan
Davranış

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Aşırı
Hareketlilik

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Akran Şiddetine
Maruz Kalma

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

29.279
587.921
617.200

2
42
44

14.639
13.998

13.937
91.707
105.644

2
42
44

6.969
2.184

1.493
44.507
46.000

2
42
44

6.680
252.564
259.244

F

1.046

P

.360

3.191

.001

.746
1.060

.704

.500

2
42
44

3.340
6.013

.555

.278

1.621
95.579
97.200

2
42
44

.811
2.276

.356

.002

1.171
110.607
111.778

2
42
44

.585
2.634

.222

.202

.121
2.679
2.800

2
42
44

.061
.064

.952

.394

Tablo 2.4.’de kardeş sayısına göre okul
öncesi
dönem
çocuklarının
akran

ilişkilerinin ölçümüne yönelik ilişkisiz
örneklemler için tek faktörlü varyans
analizi
(ANOVA)
testi
sonuçları

saldırganlık [F(2-42)=3.191, p<.01] ve
sosyal olmayan davranış [F(2-42)=.356,
p<.01] ile kardeş sayısı arasında anlamlı
bir farklılık bulunmuştur. Birimler arası
farkların hangi gruplarda olduğunu bulmak
amacıyla yapılan Post hoc tekniklerden
Scheffe
testinin
sonuçlarına
göre,
saldırganlık değişkeninde bir kardeşi
olanlar ( X =.89), iki kardeşi olanlara
( X =1.80) ve üç kardeşi olanlara
( X =2.28) göre daha az saldırgan
bulunmuştur. Sosyal olmayan davranış
değişkeninde
bir
kardeşi
olanların
( X =.96), iki kardeşi olanlara ( X =.90) ve

üç kardeşi olanlara ( X =.42) göre daha
fazla sosyal olmayan davranışlara sahip
olduğu bulunmuştur. Ancak akran ilişkileri
değişkenlerinden olumlu sosyal davranış,
dışlanma, korkulu-kaygılı olma, aşırı
hareketlilik ve akran şiddetine maruz
kalma değişkenleri ile kardeş sayısı
arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Tablo 2.5: Kardeş Sayısına Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okula Uyum Düzeylerine
Yönelik Betimleyici İstatistikler
Değişkenler
İşbirlikli Katılım

Okuldan Kaçınma

Okulu Sevme

Ölçümler
1 kardeşi olanlar
2 kardeşi olanlar
3 kardeşi olanlar
1 kardeşi olanlar
2 kardeşi olanlar
3 kardeşi olanlar
1 kardeşi olanlar
2 kardeşi olanlar
3 kardeşi olanlar

Kendi Kendini
Yönetme

1 kardeşi olanlar
2 kardeşi olanlar
3 kardeşi olanlar

Okula Uyum
Toplam

1 kardeşi olanlar
2 kardeşi olanlar
3 kardeşi olanlar

N

X

SS

28
10
7

17.78
16.80
19.00

2.923
3.675
1.154

28
10
7

9.82
9.85
9.90

.390
.316
.377

28
10
7

9.46
9.60
10.0

.792
.699
.000

28
10
7

8.21
7.50
7.28

2.166
1.649
2.058

28
10
7

43.80
45.28
46.14

4.775
5.411
2.853

Tablo 2.6: Kardeş Sayısına Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okula Uyum Düzeylerine
Yönelik İlişkisiz Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA) Testi Sonuçları
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

F

P

İşbirlikli
Katılım

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

19.997
360.314
380.311

2
42
44

9.998
8.579

1.165

.001

Okuldan
Kaçınma

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

.047
5.864
5.911

2
42
44

.023
.140

.168

.217

Okulu Sevme

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

1.613
21.364
22.978

2
42
44

.807
.509

1.586

.003

Kendi Kendini
Yönetme

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

7.002
176.643
183.644

2
42
44

3.501
4.206

.832

.120

Okula Uyum

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

25.473
928.171
953.644

2
42
44

12.737
22.099

.576

.005

Değişkenler

Tablo
2.6.’da
okula
uyum
değişkenlerinden işbirlikli katılım [F(2p<.01], okulu sevme [F(242)=1.165,
42)=1.586, p<.01] ve okula uyum [F(242)=.576,

p<.01] ile kardeş sayısı arasında
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Birimler
arası farkların hangi gruplarda olduğunu
bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin
sonuçlarına
göre,
işbirlikli
katılım
değişkeninde
iki
kardeşi
olanların
( X =16.80),
bir
kardeşi
olanlara
( X =17.78) ve üç kardeşi olanlara
( X =19.00) göre daha az işbirlikli katılıma

sahip oldukları bulunmuştur. Okulu sevme
değişkeninde
bir
kardeşi
olanların
( X =9.46), iki kardeşi olanlara ( X =9.60)
ve üç kardeşi olanlara ( X =10.0) göre daha
az okulu sevme değişkenine sahip
oldukları bulunmuştur. Okula uyum
düzeyinde
bir
kardeşi
olanların
( X =45.28),
iki
kardeşi
olanlara
( X =43.80) ve üç kardeşi olanlara
( X =46.14) göre daha az okula uyum
düzeyine sahip oldukları bulunmuştur.
Ancak okula uyum değişkenlerinden
okuldan kaçınma ve kendi kendini

yönetme değişkenleri ile kardeş sayısı
arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
3.“Kardeş Cinsiyetine Göre Okul Öncesi
Dönem Çocuklarının Sosyal Beceri, Akran
İlişkileri ve Okula Uyumları Arasında

İstatistiksel Düzeyde Anlamlı Farklılık
Bulunmakta Mıdır?” Alt Problemine İlişkin
Bulgular ve Yorum

Tablo 3.1: Kardeş Cinsiyetine Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeylerine
Yönelik Betimleyici İstatistikler
Ölçümler
Kız kardeşi olanlar
Erkek kardeşi olanlar
Hem kız hem erkek kardeşi olanlar

N
17
15
13

SS
3.102
2.642
3.059

X
9.00
8.53
9.76

Tablo 3.2: Kardeş Cinsiyetine Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Beceri
Düzeylerinin Ölçümüne Yönelik İlişkisiz Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi
(ANOVA) Testi Sonuçları
Varyansın Kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
Toplamı
10.759
364.041
374.800

Tablo 3.2.’de kardeş cinsiyetine göre okul
öncesi dönem çocuklarının sosyal beceri
düzeylerinin ölçümüne yönelik ilişkisiz
örneklemler için tek faktörlü varyans
analizi (ANOVA) testi sonuçları kardeş
cinsiyeti ile sosyal beceri düzeyleri
arasında anlamlı bir fark olduğunu
göstermektedir
[F(2-42)=.621,
p<.01].

sd
2
42
44

Kareler
Ortalaması
5.379
8.668

F
.621

p
.002

Birimler arası farkların hangi gruplarda
olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe
testinin sonuçlarına göre, erkek kardeşi
olanlar ( X =8.53), kız kardeşi olanlara
( X =9.00) ve hem kız hem erkek kardeşi
olanlara ( X =19.00) göre daha sosyal
beceri düzeyine sahiptir.

Tablo 3.3: Kardeş Cinsiyetine Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Akran İlişkilerine
Yönelik Betimleyici İstatistikler
Değişkenler

Olumlu Sosyal
Davranış

Saldırganlık

Dışlanma

Korkulu-Kaygılı
Olma

Sosyal Olmayan
Davranış

Aşırı Hareketlilik

Akran Şiddetine
Maruz Kalma

Ölçümler

N

X

SS

Kız kardeşi olanlar
Erkek kardeşi olanlar
Hem kız hem erkek kardeşi
olanlar

17
15
13

9.00
8.53
9.76

3.102
2.642
3.059

Kız kardeşi olanlar
Erkek kardeşi olanlar
Hem kız hem erkek kardeşi
olanlar

17
15
13

.86
1.05
2.15

1.088
.743
2.339

Kız kardeşi olanlar
Erkek kardeşi olanlar
Hem kız hem erkek kardeşi
olanlar

17
15
13

.29
.26
.46

.587
.703
1.664

Kız kardeşi olanlar
Erkek kardeşi olanlar
Hem kız hem erkek kardeşi
olanlar

17
15
13

2.00
2.40
3.23

2.291
2.131
2.891

Kız kardeşi olanlar
Erkek kardeşi olanlar
Hem kız hem erkek kardeşi
olanlar

17
15
13

.88
.80
.92

1.166
1.424
1.977

Kız kardeşi olanlar
Erkek kardeşi olanlar
Hem kız hem erkek kardeşi
olanlar

17
15
13

.82
1.20
1.76

.882
2.077
1.640

Kız kardeşi olanlar
Erkek kardeşi olanlar
Hem kız hem erkek kardeşi
olanlar

17
15
13

.05
.13
.00

.242
.341
.000

Tablo 3.4: Kardeş Cinsiyetine Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Akran İlişkilerinin
Ölçümüne Yönelik İlişkisiz Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA) Testi
Sonuçları
Değişkenler
Olumlu Sosyal
Davranış

Saldırganlık

Dışlanma

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

sd

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

37.488
579.712
617.200

2
42
44

18.744
13.803

13.272
92.367
105.644

2
42
44

6.639
2.199

.306
45.694
46.000

2
42
44

11.337
247.908
259.244

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

KorkuluKaygılı Olma

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Sosyal Olmayan
Davranış

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Aşırı
Hareketlilik

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Akran Şiddetine
Maruz Kalma

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
Ortalaması

F

1.358

P

.268

3.019

0.01

.153
1.088

.141

.365

2
42
44

5.668
5.903

.960

.391

.112
97.088
97.200

2
42
44

.056
2.312

0.24

.661

6.599
105.178
111.778

2
42
44

3.300
2.504

1.318

0.06

.125
2.675
2.800

2
42
44

.063
.064

.985

0.04

Tablo
3.4.’de
akran
ilişkileri
değişkenlerinden
saldırganlık
[F(242)=3.019, p<.01], aşırı hareketlilik [F(242)=1.310, p<.01] ve akran şiddetine maruz
kalma [F(2-42)=.985, p<.01] ile kardeş
cinsiyeti arasında anlamlı bir farklılık

bulunmuştur. Birimler arası farkların hangi
gruplarda olduğunu bulmak amacıyla
yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre,
saldırganlık değişkeninde kız kardeşi
olanların ( X =.86), erkek kardeşi olanlara

( X =1.05) ve hem kız hem erkek kardeşi
olanlara ( X =2.15) göre daha az
saldırganlık davranışına sahip oldukları
bulunmuştur.
Aşırı
hareketlilik
davranışında
kız
kardeşi
olanların
( X =.82), erkek kardeşi olanlara ( X =1.20)
ve hem kız hem erkek kardeşi olanlara
( X =1.76) göre daha az aşırı hareketlilik
davranışına sahip oldukları bulunmuştur.
Akran şiddetine maruz kalma değişkeninde

hem kız hem erkek kardeşi olanların
( X =.00), kız kardeşi olanlara ( X =.05)
göre ve erkek kardeşi olanlara ( X =.13)
göre daha az akran şiddetine maruz
kaldıkları bulunmuştur. Ancak akran
ilişkileri değişkenlerinden olumlu sosyal
davranış, dışlanma, korkulu-kaygılı olma,
sosyal olmayan davranış değişkenleri ile
kardeş cinsiyeti arasında anlamlı bir fark
bulunamamıştır.

Tablo 3.5: Kardeş Cinsiyetine Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okula Uyum Düzeylerine
Yönelik Betimleyici İstatistikler
Değişkenler

N

X

SS

İşbirlikli Katılım

Kız kardeşi olanlar
Erkek kardeşi olanlar
Hem kız hem erkek kardeşi
olanlar

17
15
13

18.35
17.20
17.61

2.148
3.384
3.355

Okuldan Kaçınma

Kız kardeşi olanlar
Erkek kardeşi olanlar
Hem kız hem erkek kardeşi
olanlar

17
15
13

9.88
9.73
9.92

.332
.457
.277

Okulu Sevme

Kız kardeşi olanlar
Erkek kardeşi olanlar
Hem kız hem erkek kardeşi
olanlar

17
15
13

Kız kardeşi olanlar
Erkek kardeşi olanlar
Hem kız hem erkek kardeşi
olanlar

17
15
13

8.64
7.23
7.66

1.538
2.526
1.832

Kız kardeşi olanlar
Erkek kardeşi olanlar
Hem kız hem erkek kardeşi
olanlar

17
15
13

2.00
2.40
3.23

2.291
2.131
2.891

Kendi Kendini
Yönetme

Okula Uyum Toplam

Ölçümler

9.41
9.60
9.76

.939
.507
.599

Tablo 3.6: Kardeş Cinsiyetine Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okula Uyum Düzeylerine
Yönelik İlişkisiz Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA) Testi Sonuçları
Değişkenler

Varyansın
Kaynağı

İşbirlikli
Katılım

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Okuldan
Kaçınma

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Okulu Sevme

Kendi Kendini
Yönetme

Okula Uyum

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

F

P

10.952
369.359
380.311

2
42
44

5.476
8.794

.623

.201

.290
5.621
5.911

2
42
44

.145
.134

1.083

.020

.952
22.025
22.978

2
42
44

.476
.524

.908

.036

16.121
167.523
183.644

2
42
44

8.061
3.989

2.021

.004

40.484
913.160
953.644

2
42
44

20.242
21.742

.931

.402

Tablo 3.6.’da okula uyum düzeyleri
değişkenlerinden kendi kendini yönetme
davranışı [F(2-42)=2.021, p<.01] ile kardeş
cinsiyeti arasında anlamlı bir farklılık
bulunmuştur. Birimler arası farkların hangi
gruplarda olduğunu bulmak amacıyla
yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre,
kendi kendini yönetme değişkeninde kız
kardeşi olanlar ( X =8.64), erkek kardeşi
olanlara ( X =7.23), ve hem kız hem erkek
kardeşi olanlara ( X =7.66) göre daha çok

kendi kendini yönetme davranışına sahip
oldukları bulunmuştur. Ancak okula uyum
değişkenlerinden işbirlikli katılım, okuldan
kaçınma, okulu sevme ve okula uyum
değişkenleri ile kardeş cinsiyeti arasında
anlamlı bir fark bulunamamıştır.
4. SONUÇ, TARTIŞMA ve
ÖNERİLER
Küçük çocukların akran ilişkileri, sosyal
becerileri ile kardeş değişkenleri arasındaki

ilişkilerin incelendiği bu çalışmanın
sonuçları şu şekilde özetlenebilir:

olumlu ve olumsuz davranışları öğrenmiş
olabilirler.

Kardeş sahibi olma ile ilgili sonuçlar:

Pike ve Poria (2003), kardeşlik ve
arkadaşlık ilişkilerinin benzer karakter
özellikleri
taşıyıp
taşımadığını
araştırdıkları
çalışmalarında,
ebeveynleriyle beraber 12-15 yaşlarında
aynı cinsiyetteki 212 çocuk ile yaptıkları
araştırmada tüm aile üyelerine, çocuk
çiftleri hakkında bilgi veren anket formları
uygulanmış, çocuklara ise “Arkadaşlık
İlişkileri Anketi (Friendship Quality
Questionnaire), Kardeş İlişkileri Envanteri
(Sibling
Relationship
Inventory)
uygulanmıştır.
Araştırma
sonucunda
genetik ve paylaşılan çevrenin kardeş
ilişkilerini etkilediği, benzer karakter
ifadelerinin hem arkadaşlık hem de
kardeşlik
otamında
görüldüğü
belirlenmiştir (Akt.Berçin-Yıldırım, 2005).
Olumlu sosyal davranış ve korkulu-kaygılı
olma değişkenlerinin, kardeş değişkenleri
dışında farklı değişkenlerin etkisi altında
olabileceği düşünülebilir.

Kardeş sahibi olup olmama ile sosyal
beceri düzeyleri arasında anlamlı bir
farklılık bulunmaktadır. Sosyal beceri
düzeylerinde kardeşi olmayanlar, kardeşi
olanlara göre daha düşük ortalama puana
sahiptir. Sonuca göre, kardeş sahibi olmak,
sosyal becerileri öğrenmek ve uygulamak
açısından etkili bir faktör olduğu
düşünülebilir. Çocuklar kardeşlerini model
alarak sosyal becerileri öğrenebilirler
(Arslan vd, 2011).
Kardeş sahibi olup olmama ile akran
ilişkilerine
bağlı
değişkenlerden
saldırganlık, dışlanma, sosyal olmayan
davranış, aşırı hareketlilik ve akran
şiddetine maruz kalma arasında anlamlı
bir farklılık bulunmaktadır. Ancak kardeş
sahibi olup olmama ile olumlu sosyal
davranış ve korkulu-kaygılı olma
davranışları arasında anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır. Yukarıda belirtilen sosyal
beceri sonucuna paralel olarak, kardeşi
olan çocukların akran
ilişkilerinde
saldırganlık, dışlanma, sosyal olmayan
davranış, aşırı hareketlilik ve akran
şiddetine maruz kalma açısından, kardeşi
olmayanlara göre daha avantajlı oldukları
düşünülebilir. Çocuklar, kardeşlerini model
alarak ve kardeş etkileşimleri sırasındaki
anne-baba-çocuklar iletişimi sırasında

Kardeş sahibi olup olmama ile okula uyum
düzeylerine bağlı değişkenlerden okuldan
kaçınma, okulu sevme, kendi kendini
yönetme ve genel okula uyum arasında
anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Buna
karşılık kardeş sahibi olup olmama ile
işbirlikli katılım arasında anlamlı bir
farklılık
bulunmamaktadır.
Kardeş
ilişkileri sayesinde çocukların okula karşı
olumlu tutum geliştirdikleri düşünülebilir.
Eğer büyük kardeşler varsa onlar onların

önceki okul deneyimleri doğrultusunda
çocuklar, okula karşı daha meraklı daha
ilgili olabilirler. Stoneman, Brody ve
MacKinnon (1986) da, büyük kardeş kız
olduğunda etkileşimin daha olumlu
özellikler taşıdığına dikkat çekmişlerdir.
İşbirlikli katılımla ilgili kardeş ilişkileri
değişkeninden daha farklı değişkenlerin
etkili olabileceği varsayılabilir.
Kardeş sahibi olma, küçük çocukların
sosyal becerileri, genel olarak da akran
ilişkileri ve okula uyumları arasında
olumlu yönde etki sahibidir.
Kardeş sayısı ile ilgili sonuçlar
Kardeş sayısı ile sosyal beceri düzeyleri
arasında anlamlı bir farklılık ortaya
konulmamıştır.
Bu
sonuç,
sosyal
becerilerle ilgili kardeş sayısından öte
farklı değişkenlerin (kardeş sahibi olma,
cinsiyet
v.b.)
etkili
olabileceği
düşünülebilir. Laffey-Ardley ve Thorpe
(2005), 3-6 yaş arası ikiz çocukların sosyal
beceri ve arkadaşlık açısından kazanç
sağlamadaki
etkisini
inceleyen
bir
araştırma yapmıştır. Araştırma kapsamına
aynı cinsiyetten 25 çift çocuk; karşı cinsten
ise 36 çift çocuk alınmıştır. Ayrıca
karşılaştırma grubu olarak 85 tek çocuk
araştırmaya
katılmıştır.
Araştırmada
Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği
(Preschool and Kindergarten Bahavior
Scales-PKBS-2) kullanılarak çocukların
sosyal beceri ve problem davranış
düzeyleri
ölçülmüştür.
Araştırma
sonucunda ikizlerin sosyal beceri ve

arkadaşlık ilişkileri puanları araştırmaya
katılan tek çocuklara göre düşük
bulunmuştur.
Hemcins
ve
farklı
cinsiyetteki ikizlerin sosyal beceri ve
arkadaşlık ilişkilerine yönelik puanlarında
önemli bir farklılık bulunamamıştır.
Akran
ilişkileri
değişkenlerinden
saldırganlık ve sosyal olmayan davranış
ile kardeş sayısı arasında anlamlı bir
farklılık
bulunmuştur.
Saldırganlık
değişkeninde bir kardeşi olanlar, iki
kardeşi olanlara ve üç kardeşi olanlara göre
daha az saldırgan bulunmuştur. Sosyal
olmayan davranış değişkeninde bir kardeşi
olanların, iki kardeşi olanlara ve üç kardeşi
olanlara göre daha fazla sosyal olmayan
davranışlara sahip olduğu bulunmuştur.
Olumlu sosyal davranış, dışlanma,
korkulu-kaygılı olma, aşırı hareketlilik
ve akran şiddetine maruz kalma
değişkenleri ile kardeş sayısı arasında
anlamlı bir fark bulunamamıştır. Örneklem
grubunda, iki kardeşe dayalı ilişkilerin,
daha çok sayıdaki kardeşlerin ilişkilerine
göre çocukların saldırgan davranışlar
gerçekleştirmemelerinde
daha
etkili
olabileceği söylenebilir. Kadan’ın (2010)
bulgularına göre de saldırganlık davranışı,
anne-babanın eğitim düzeyi, anne-babanın
birlikte ya da ayrı yaşaması, kardeşe sahip
olma ya da olmama, okul öncesi eğitimi
alma, annenin çalışma durumu, yaş,
cinsiyet ile ilişkilidir. Okula uyum
değişkenlerinden işbirlikli katılım, okulu
sevme ve genel okula uyum ile kardeş
sayısı arasında anlamlı bir farklılık

bulunmuştur.
İşbirlikli
katılım
değişkeninde iki kardeşi olanların, bir
kardeşi olanlara ve üç kardeşi olanlara göre
daha az işbirlikli katılıma sahip oldukları
bulunmuştur. Okulu sevme değişkeninde
bir kardeşi olanların, iki kardeşi olanlara ve
üç kardeşi olanlara göre daha az okulu
sevme değişkenine sahip oldukları
bulunmuştur. Genel okula uyum düzeyinde
bir kardeşi olanların, iki kardeşi olanlara ve
üç kardeşi olanlara göre daha az okula
uyum
düzeyine
sahip
oldukları
bulunmuştur. Okuldan kaçınma ve kendi
kendini yönetme değişkenleri ile kardeş
sayısı
arasında
anlamlı
bir
fark
bulunamamıştır. Sonuçlara göre okulu
sevme ve genel okula uyumda, çok sayıda
kardeş sahibi olma az sayıda kardeş sahibi
olmaya göre avantaj sağlamaktadır.
Örneklem grubundaki çocukların büyük
kardeşleri varsa onları model alarak,
onlarla etkileşime girerek ve onların okul
süreçlerine (kullandıkları materyaller,
kıyafetler, eşyaları v.b.) ilgi duyarak okula
karşı olumlu tutum geliştirmiş olabilirler.
Okula uyuma etki eden faktörler ile ilgili
araştırmalardan Çıkrıkçı (1999) Ankara
ilinde çeşitli anaokullara devam eden 5-6
yaş çocuklarının okul olgunluğu ve aile
tutumu arasındaki ilişkilerini incelediği
çalışmasında örneklem grubunu 72 kız, 78
erkek
olmak
üzere
150
çocuğu
kapsamaktadır.
Metropolitan Olgunluk
Testi sonucunda, cinsiyetler arasındaki fark
önemsiz bulunurken; ailenin gelir düzeyi
ve
anne-babanın
eğitim
seviyesi
yükseldikçe çocuk başarısının arttığı

gözlenmiştir. Kardeşi olan ve olmayan
çocuklar
arasındaki
fark
önemli
bulunmuştur. Aile tutumları ile okul
olgunluğu arasındaki ilişki önemsiz
bulunmuştur.
Kardeş cinsiyeti ile ilgili sonuçlar:
Kardeş cinsiyeti ile sosyal beceri düzeyleri
arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir.
Erkek kardeşi olanlar, kız kardeşi olanlara
ve hem kız hem erkek kardeşi olanlara
göre daha yüksek sosyal beceri düzeyine
sahiptir.
Saldırganlık, aşırı hareketlilik ve akran
şiddetine maruz kalma ile kardeş
cinsiyeti arasında anlamlı bir farklılık
bulunmuştur. Saldırganlık değişkeninde
kız kardeşi olanların, erkek kardeşi
olanlara ve hem kız hem erkek kardeşi
olanlara göre daha az saldırganlık
davranışına sahip oldukları bulunmuştur.
Aşırı hareketlilik davranışında kız kardeşi
olanların, erkek kardeşi olanlara ve hem
kız hem erkek kardeşi olanlara göre daha
az aşırı hareketlilik davranışına sahip
oldukları bulunmuştur. Akran şiddetine
maruz kalma değişkeninde hem kız hem
erkek kardeşi olanların, kız kardeşi
olanlara göre ve erkek kardeşi olanlara
göre daha az akran şiddetine maruz
kaldıkları bulunmuştur. Olumlu sosyal
davranış, dışlanma, korkulu-kaygılı
olma,
sosyal
olmayan
davranış
değişkenleri ile kardeş cinsiyeti arasında
anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Okula uyum düzeyleri değişkenlerinden
kendi kendini yönetme davranışı ile
kardeş cinsiyeti arasında anlamlı bir
farklılık bulunmuştur. Kız kardeşi olanlar,
erkek kardeşi olanlara ve hem kız hem
erkek kardeşi olanlara göre daha çok kendi
kendini yönetme davranışına sahip
oldukları bulunmuştur. İşbirlikli katılım,
okuldan kaçınma, okulu sevme ve genel
okula uyum değişkenleri ile kardeş
cinsiyeti arasında anlamlı bir fark
bulunamamıştır.
Erkek
kardeşlerin
sosyal
beceriler
üzerinde, kız kardeşlerin de akran ilişkileri
ile okula uyum değişkenlerinin bazılarında
etkili olabildiği görülmektedir. Cinsiyet
farklılıkları ile ilgili çalışmalarda (Biehler,
1981). Kız çocuklar ile erkek çocuklar
arasında saldırganlık, aşırı hareketlilik,
akran şiddeti değişkenlerinde farklılık
belirlenmiştir. Bu doğrultuda kız kardeşe
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ALTMAN Z SKORU VE YAPAY SİNİR AĞI MODELİ İLE
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Özet: Bu çalışmada; 2012 yılının sonlarında göreve başlayan Kamu Hastaneleri Birlikleri’nin,
göreve başlamadan önceki dönemlerinin mali performanslarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Kamu
Hastaneleri Birlikleri yasası ile 6 aylık periyotlarla birliklerin mali performansları ölçülmekte ve
karneleri hazırlanmaktadır. Mali performansları başarılı olan birlikler bir üst sınıfa yükselmekte;
başarısız olanlar ise bir alt sınıfa düşmektedir. Bu yönüyle çalışma da, Zonguldak Kamu
Hastaneleri Birliğine bağlı sağlık işletmelerinin, 2008-2012 dönemindeki mali başarısızlık
seviyeleri ölçülerek, sonuçların 2013 yılından itibaren hazırlanacak karnelere referans teşkil etmesi
hedeflemiştir. Analizde, sağlık işletmelerinin mali tablolarından hazırlanan rasyolar kullanılarak,
Altman Z skoru ve Yapay Sinir Ağı ile mali başarısızlıkları tahmin edilmektedir. Analiz sonuçları
değerlendirildiğinde, Yapay Sinir Ağının mali başarısızlık tahmininde başarılı olduğu
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mali Başarısızlık, Sağlık İşletmesi, Yapay Sinir Ağları, Kamu Finansmanı,
Kamu Ekonomisi

FINANCIAL FAILURE PREDICTION IN HEALTH CARE
ORGANIZATION USING ALTMAN Z-SCORE AND
ARTIFICAL NEURAL NETWORK MODEL
Abstract: In this study, Public Hospitals Associations’ which begin to work at the end of 2012,
aimed to measure financial performance in the years before the establishment. After Public
Hospitals Associations act, Public Hospitals Associations’ financial performance are measured in
6 months period and fiscal report cards are prepared for associations. If Financial performance in
Public Healthcare is successful, associations will raise the upper class otherwise they will fall
down subclass. This aspect of the study, Zonguldak Public Hospital Association’s healthcare
organizations’ financial performance are measured from 2008 to 2012 and it is aimed to reference
for fiscal report card in year of 2013. In analysis, ratios, which are prepared from financial
statements, are used in Altman Z-Score and Artificial Neural Network is estimated the financial
failures. Analysis results are evaluated, Artificial Neural Network is successful in financial failure
prediction.
Key Words: Financial Failure, Healthcare Organization, Artificial Neural Networks, Public
Finance, Public Economics

1. GİRİŞ
Teknolojinin
gelişmesiyle
birlikte
ülkemizdeki birçok sektörde, teknoloji
yoğun sermaye yatırımları yapılmaktadır.
Özellikle teknolojinin sağlık sektöründe ki
ilerleyişi ve tedavisi mümkün olmayan
hastalıkları tedavi edebilen cihazların
üretilmesi, sağlık işletmelerinin maddi
duran varlık yatırımlarını artırmaktadır. Bu
nedenle sağlık işletmelerinin varlık ve
kaynak yönetiminde iktisadi davranmaya
dikkat
etmeleri
gerekmektedir.
Kaynakların
etkin
yönetilmemesi
sonucunda özkaynakların her geçen yıl
tüketildiği
görülmektedir.
Sermaye
yetersizliği, alacak ve borç yönetimindeki
zaman uyumsuzluğu ve etkin bir nakit
yönetimin olmayışı işletmeleri mali
başarısızlığa sürüklemektedir.
Finansal başarısızlık kavramı finans
literatürüne 1960’lı yıllarda girmiş ve
özelliklede 1970’li yıllarda yaşanan krizler
ile önemimi artırmıştır(Akkaya vd.,
2009:189).
Krizler, artan müteşebbis
sayısı ve pazar sınırlarının genişlemesi,
daha çok kara ve işlem hacmine sahip olma
arzusunu taşıyan
işletmelerin
mali
yapılarının bu duruma uyumlu olmaması
büyük finansal buhranlara neden olduğu
görülmektedir. Böylece küreselleşmenin
mali başarısızlık üzerinde olumsuz
etkilerinin
olduğunu
söylemek
mümkündür. Mali başarısızlık sadece
işletmeler için değil, ülke ekonomisi içinde
büyük bir tehdit kaynağıdır. Erken önlem
alındığında, mali başarısızlığın önlenmesi
mümkündür. İşte bu amaç doğrultusunda
birçok istatistiksel ve istatistiksel olmayan
modeller
geliştirilmiştir.
Günümüzde
birçok alanda tahmin etme özelliğinden
yararlanılan Yapay Sinir Ağları(YSA) ile

mali başarısızlık tahmin etmek de
mümkündür. Özellikle, YSA ile mali
başarısızlığın tahmin edildiği çalışmaların
başarısının diğer istatistiksel yöntemlerden
daha yüksek olması, YSA ile mali
başarısızlığın tahmin edildiği çalışmaların
sayısını da arttığı görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı; Zonguldak Kamu
Hastaneleri
Birliği’ne
bağlı
sağlık
işletmelerinin, Ekim 2012 tarihinde fiilen
kurulan Kamu Hastaneleri Birliklerinin
faaliyete başlamadan önceki dönemlerinin
mali performanslarını ölçmektir. Bu
yönüyle çalışmanın sağlık sektöründe ilk
defa uygulanması, 2013 yılından itibaren
birliklerin
mali
performanslarının
değerlendirilmesine katkı sağlayacağının
düşünülmesi ve yeni kurulan Kamu
Hastaneleri Birliklerinin kendine bağlı
sağlık işletmelerinin mali yönetimlerinin
üzerinde etkili olup olmadıklarının tespit
edilmesine
referans
olması
beklenmektedir.
2. LİTERATÜR
Çalışmanın bu kısmında konuyla ilgili
literatür bilgisine yer verilmektedir. İlk
bölümde,
finansal
başarısızlıktan
bahsedilmektedir. İkinci bölümde Altman
Z Modeli değerlendirilmekte, üçüncü ve
son bölümde YSA anlatılmaktadır.
2.1.Finansal Başarısızlık Kavramı
İşletmelerin faaliyetlerini sürdürmekteki
asıl amacı piyasa değerini ve ortakların
refahlarını maksimize etmektir. Bunu
gerçekleştirmek için başarılı bir kurumsal
yapı oluşturmak ve ürün veya hizmet
politikasında müşteri memnuniyetine önem
vermek gerekir. Aksi takdirde, işletmeler,
sürekli ilerleyen ve büyüyen piyasaya ayak
uyduramayacakları
için
mali

performansları olumsuz etkilenecek ve
faaliyetlerini
sonlandırmak
zorunda
kalacaktır(Kılıç ve Seyrek, 2012:678).
Finansal başarısızlık, işletmenin belirlemiş
olduğu politikaların, hedeflerin ve aldığı
kararların, gerçekleşen durumdan sapma
payı
olarak
ifade
edilebilir(Okka,
2009:928).
Diğer bir ifadeyle mali
başarısızlık
işletmenin
hedeflerine
ulaşamaması ve sergilediği performansın
işletmenin hayati fonksiyonlarını felç
edecek kadar olumsuz gerçekleşmesidir.
Finansal başarısızlık, bir işletmenin tüm
gelirlerinin, sermaye maliyeti de dahil
olmak
üzere
tüm
maliyetlerini
karşılayamaması durumudur(Akkaya vd.,
2009:190). Bu işletmelere yatırım yapmak
cazip olmamakla birlikte, ilave sermaye
olmadığında hayatlarını sürdürmeleri de
pek mümkün görünmemektedir.
İşletmeleri finansal başarısızlığa iten
sebepler, işletme içi ve dışı olmak üzere iki
gruba ayrılmaktadır(Yakut ve Elmas,
2013:238).
Enflasyon,
ekonomik
durgunluk, kriz gibi dış etkenler, işletme
tarafından
kontrol
edilemediğinden
işletmenin satış politikasını ve sektördeki
pozisyonunu ciddi etkileyerek başarısızlığa
neden
olmaktadır.
Ayrıca
işletme
yöneticilerinin hataları, likiditenin yetersiz
oluşu veya pazarlama çalışmalarının etkin
olmayışı gibi iç nedenlerden dolayı da
işletmelerin
mali
başarısızlıkla
karşılaştıkları görülmektedir(Yakut ve
Elmas, 2013:238).
İşletmelerin
finansal
başarısızlığa
uğramadan önce mali durumlarının analiz
edilerek, düzeltici tedbirlerin alınması
mümkündür. Çünkü işletmelerin mali
başarısızlıkları genellikle iflas ile son

bulmaktadır. Gerekli önlemler alındığında,
işletmenin mali başarısızlık ile faaliyetini
sonlandırması engellenebilir veya tasfiye
süreci ile oluşabilecek zarar en az seviyeye
indirilebilir.
2.2.Altman Z Modeli
Altman Z Modeli, işletmelerin mali
başarısızlıklarını
tahmin
edilmesinde
kullanılan, Edward Altman tarafından
geliştirilen
bir
yöntemdir.
Model,
işletmenin iflas riskini tespit edebilmek
amacıyla kullanılmakta olup beş finansal
rasyonun yer aldığı bir diskriminant
analizidir(Arsoy, 1993:180-182).
Altman, çalışmasında 58’er adet iflas etmiş
ve
etmemiş
işletmelerin
verilerini
kullanarak analiz yapmıştır. Analiz
sonuçların incelendiğinde iflası bir yıl
önceden %96 oranında doğru tahmin etme
başarısı gösterdiği görülmektedir(Kılıç,
2011:27).
Altman Z modeli, işletmelerin halka
açıklığı ve sanayi işletmesi olup
olmadığına göre üç faklı denklemle ifade
edilmektedir. Ancak mali başarısızlık
tahininde genellikle kullanılan Altman Z
Modeli formülü aşağıda verilmektedir:
= 0,012. + 0,014. + 0,033.
0,006. + 0,999.

+

Denklemdeki değişkenler aşağıda
sunulmaktadır;
X1= Çalışma Sermayesi / Toplam
Varlıklar
X2= Dağıtılmamış Kar/ Toplam Varlıklar
X3= Faiz ve Vergi Öncesi Kar / Toplam
Varlıklar

X4= İşletmenin Piyasa Değeri / Toplam
Borcun Defter Değeri
X5= Satışlar / Toplam Varlıklar
Z= Altman Z Skoru
Modelin yorumlanması Z değerine göre
yapılmaktadır. Z skoru; 1.81 ve altında ise
işletmenin iflas etme olasılığı oldukça
yüksektir. Z değeri 2,99’un üstünde ise
işletmenin
iflas
etme
ihtimali
bulunmamaktadır. Z değeri, 1,81-2,99
arasında ise işletmenin mali durumunda
belirsizlik hâkimdir ancak Z değeri
2,675’den az ise işletmenin bir yıl içinde
%95 olasılıkla iflas etmesi beklenmektedir.
2.3. Yapay Sinir Ağı Kavramı
Yapay Sinir Ağları (YSA) doğrusal
olmayan istatistiksel bir model olup,
günümüzde karmaşık ve maliyeti oldukça
yüksek olan problemlerin çözümünde
kullanılmaktadır(Dayı ve Ata, 2012:181).
Yapay sinir ağları (YSA), insan beyninin
çalışma sisteminin örnek alınmasıyla,
doğrusal
olmayan
ilişkileri
farklı
tekniklerle
değerlendiren,
insanların
düşünme
sistemlerini
bilgisayarlara
yükleyen yapay zekâ uygulamalarından
biridir (Kasabov, 1998: 252-253).
YSA
keşfedildiği
ilk
zamanlarda
elektronik
devreler
üzerine
uygulanabilirliği denenmiştir. Elektronik
devrelerin
esnek
olmaması,
farklı
özelliklere sahip bölümleri bir araya
getirememesi, bilgisayarların donanım
sektöründe başarılı olmasına engel olduğu
görülmektedir(Öztemel,
2006:
13).
Bilgisayar teknolojisindeki ilerlemeler
özellikle yazılım teknolojisinin büyük bir
ivme kaydetmesi sonucunda, YSA’nın

bilgisayar
programları
ile
kullanılabilmesine imkân tanımak için
birçok paket program yazılmıştır. Yazılım
teknoloji ile birlikte YSA çalışma sistemi
bilgisayar
programlama
diline
dönüştürülerek, biyolojik sinir hücresinin
yapısı incelenerek, aynı fonksiyon ve
işlevleri taşıyan, yapay sinir hücreleri
oluşturulmuştur. Geliştirilen programlama
dilleriyle YSA yazılımlarının insan
düşünce
tarzına
uygun
çalışması
hedeflenmektedir.
YSA,
geçmişte
yaşanmış olayların bilgisiyle geleceği
tahmin etmektedir. YSA, geçmiş süreçte
yaşanan olayların birbirleriyle olan
ilişkilerini inceleyerek olayları öğrenir.
Öğrenme aşamasında kurmuş olduğu
ilişkilerden
yararlanarak
karşılaştığı
herhangi bir olayda tahmin yaparak karar
vermektedir(Öztemel, 2006: 14).
Yapay sinir ağlarının bilgi işleme süreci 5
aşamadan oluşmaktadır (Kapucugil, 2005:
11-15);
-

-

İlk aşamada ağa verilen bilgi girdi
katmanında
toplanarak,
ağ
tarafından 0 ve 1 değerlerine
dönüştürülür.
Bu
dönüştürme
işleminde her girdi sadece bir
özellikle eşleşir. Bu sürece
tamamına
normalizasyon
denilmektedir. Modelde yer alan
veriler ne kadar tutarlı ve sağlıklı
olursa elde edilen sonuçlarda o
kadar başarılı olmaktadır. Girdiler
numerik veya kategorik verilerden
oluşabilir.
İkinci aşamada, normalizasyon
işleminden sonra, ağ tarafından her
girdi ile yapay sinir hücresinin
arasında kurulacak bağlantının
ağırlıkları tespit edilir.

-

-

-

Üçüncü
aşamada
girdiler,
ağırlıklandırma
işleminde
hesaplanan katsayılarla birlikte
toplama
fonksiyonunda
işlem
görerek, yapay sinir hücrelerinin
net girdi değerleri hesaplanır.
Dördüncü aşamada, çıktı değerleri
için önceden ağa tanımlanan
kısıtlar
dâhilinde,
aktivasyon
işlemiyle hücreye gelen net
girdilerin net çıktı değerleri
hesaplanır(Kros vd., 2006: 3137).
Son aşamada girdilerin karşılığında
oluşturulan çıktı değerleri dış
dünyaya verilir. Çıktı değerleri
nümerik değerler olabileceği gibi
“0,1” değerlerini de alabilir.

YSA’nın işleyiş şekli sırasıyla açıklanmış
olsa da, sistemin çalışırken nasıl bir yol
izlediğinin
henüz
keşfedilmediği
görülmektedir.
Bu
nedenle
sistem
çalışırken denetlenememektedir. Her ne
kadar ağın denetlenmesi mümkün olmasa
da, sistemin analiz sonuçlarının sergilediği
performansların
diğer
doğrusal
yöntemlerden oldukça yüksek olması, ağın
güvenirliliğini
artırmakta,
kullanım
alanlarını
da
genişletmektedir(Dayı,
2012:41).
3. LİTERATÜR TARAMASI
Çeşitli istatistiksel yöntemlerle finansal
başarısızlığın tahmin edildiği birçok
çalışma literatürde yer almaktadır. Bu
kısımda, sadece mali başarısızlıkların YSA
ile
tahmin
edildiği
çalışmalardan
bahsedilmektedir.
Yıldız(1999), 1983-1997 yıllarına ait
İMKB de işlem gören 106 işletmenin
finansal
rasyo
verilerinden
oluşan
örneklemle, başarılı ve başarısız işletmeleri

YSA ile tahmin etmiştir. YSA’nın başarılı
ve başarısız işletmeleri, %94,4 oranında
doğru tahmin ettiği görülmektedir(Yıldız,
1999:159).
Keskin(2002), 1992-2001 yıllarına ait
İMKB’de işlem gören 60 işletmenin
finansal rasyo verilerini kullanarak, mali
başarısızlıklarını 1 ila 3 yıl önceden tahmin
etmek amacıyla uygulama yapmıştır.
Analiz sonuçları incelendiğinde, lojistik
regresyon ile %87.10, diskriminant modeli
ile %79.10 ve YSA ile %90.84 oranında
mali
başarısızlık
doğru
tahmin
edilmektedir.
Aktaş vd.(2003) mali başarısızlığa uğramış
işletmelerin finansal oranlarını kullanarak,
çok boyutlu istatistiksel yöntemler ile
YSA’yı kullanarak, işletmelerin finansal
başarısızlıklarını tahmin etmiştir. Mali
başarısızlık
tahmininde,
YSA’nın,
diskriminant analizi, çoklu regresyon
modeli ve logit modellerinden daha iyi
tahmin yaptığı sonucuna varılmaktadır.
Keskin Benli(2005), özel sermayeli ticaret
bankalarının finansal başarısızlıklarının
ölçülmesinde lojistik regresyon ve YSA
modellerini kullanmıştır. Mali başarısızlık;
YSA ile %82.4, lojistik regresyon
modeliyle ise %76.5 oranında doğru
tahmin edilmiştir. YSA’nın lojistik
regresyon modellerinden daha başarılı
olduğu ve bankaların mali başarısız
tahmininde
kullanılabileceği
görülmektedir(Benli, 2005:43).
Nguyen(2005), mali tablolardan hazırlanan
finansal rasyo verilerini, YSA ve lojistik
regresyon
modellerinde
kullanarak
işletmelerin mali başarısızlığını tahmin
etmiştir.
YSA
modellerinin
diğer

istatistiksel modellerden daha
sonuçlar verdiği görülmektedir.

başarılı

Akkaya vd.(2009), İMKB’de işlem gören
Tekstil ve Kimya, Petrol ve Plastik
Ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren 52
işletmenin, 1998-2007 dönemine ait mali
tablolarından hazırlanan rasyoları YSA
modelinde kullanarak finansal başarısızlık
tahmin
etmiştir.
YSA,
başarısızlık
tahmininde %81 oranında doğru tahmin
etme başarısı göstermiştir.
Kurtaran Çelik(2010), bankaların finansal
yapılarını önceden tahmin etmek için
diskriminant analizi ile YSA modellerini
birlikte kullanarak finansal başarısızlık
tahmini yapmıştır. Analiz sonucunda
diskriminant modelinin başarılı firmaları
%88,9 oranında; YSA modelinin zarar
eden işletmelerin mali başarısızlıklarını
%100 oranında doğru tahmin ettiği tespit
edilmektedir.
Kılıç(2012), İMKB’de işlem gören 137
imalat sanayi şirketinin 2005-2010
dönemine ait mali tablo verilerinden elde
edilen finansal oranları, Karar Ağaçları ile
Yapay Sinir Ağı modellerinde kullanarak
mali başarısızlık tahmini yapmıştır. İmalat
sanayi şirketlerinin başarısızlık tahmininde
YSA %84.19, Karar Ağaçları %82.18
oranında doğru tahmin etme başarısı
göstermektedir.
4. AMAÇ VE YÖNTEM
Kamu sağlık işletmelerinin asıl hedefi
verimliliği artırmak ve halka kaliteli
hizmet
sunmaktır.
Özel
sağlık
işletmelerinin ana amacı ise verimliliği
artırmak, en yüksek faydayı sağlamak ve
kârı maksimum seviyeye çıkararak
işletmenin
piyasa
değerini
yükseltmektir(Dayı vd., 2013:59). 2011

yılında kabul edilen Kanun Hükmünde
Kararname ile Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat
yapısında köklü bir değişim yapılmıştır.
KHK ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu kurularak kamu
hastaneleri özerk bir yapıya dönüştürülmüş
ve her il de Kamu Hastaneleri Birliği
(KHB)
oluşturulmuştur.
Böylece
KHB’lerin merkezi bütçeden yardım
almadan kendi finansal kaynakları ile
faaliyetlerini sürdürmeleri hedeflenmiştir.
Dolayısıyla yeni yasa ile KHB’lere kâr
etme misyonu da yüklenerek, kamu
hastanelerinin kendi finansal kaynaklarını
oluşturmaları amaçlanmaktadır(Dayı vd.,
2013:59).
Kamu
sağlık
hizmetinin
ülkemiz
ekonomisindeki payı yadsınamayacak
kadar büyüktür. Sağlık Bakanlığı’na bağlı
döner sermaye işletmelerinin 2012 yılında
gerçekleşmesi
beklenen
giderlerinin
toplamı yaklaşık 16 milyar liradır.
Giderler, gelirlerden daha fazla arttığı için
döner
sermaye
işletmeleri
zarar
etmektedirler. Sağlık Bakanlığı’nın döner
sermaye işletmelerinin mali yapıları
incelendiğinde,
sağlık
işletmelerinin
çoğunun faaliyetlerini etkin ve verimli
sürdüremediği, yıllardır zarar ettiği ve bu
nedenle finansal yapılarının bozulduğu
görülmektedir.
Çalışmada,
devlet
hazinesine yük olan kamu sağlık
işletmelerinin içinde bulunduğu finansal
buhrandan kurtulmaları için finansal
başarısızlıkları tahmin edilerek, önleyici
tedbirlerin alınması amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda bu çalışmanın temel amacı;
Zonguldak
ili
genelindeki
sağlık
işletmelerinin, 2008-2012 dönemine ait
mali
başarısızlıklarının
ölçülmesidir.
Amaca yönelik olarak; Zonguldak ilindeki
10 kamu sağlık işletmesinin, 2008-2012

dönemindeki mali tablo verileri Altman Z
Modeli ve YSA‘ da kullanılarak finansal
başarısızlık tahmini yapılmaktadır.

X5:

Finansal Kaldıraç Oranı

X6:

Kısa Vadeli Yabancı Kaynak /
Toplam Kaynak

4.1. Analizde Kullanılan Değişkenler
ve Veri Setleri

X7:

Duran Varlıklar / Özsermaye

X8:

Dönen Varlıklar / Toplam
Varlıklar

Çalışmada kullanılan veri seti; Zonguldak
Kamu Hastaneleri Birliği’nden elde
edilmiştir. Veri seti; 2008-2012 döneminde
Zonguldak ilinde yer alan 10 adet kamu
sağlık işletmesinin mali tablo verilerini
içermektedir. Sağlık Bakanlığı, döner
sermaye saymanlık bilgi sisteminden 2008
yılından
önceki
veriler
temin
edilemediğinden 2007 yılı ve öncesi analiz
kapsamının dışında bırakılmıştır. Ayrıca
tahminlerde yanıltıcı sonuçlara neden
olacağı düşüncesi ile 2008 yılında faaliyete
başlayan Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi ile Gökçebey Devlet Hastanesinin
verileri
2009
yılından
itibaren
kullanılmaya başlanmıştır. Bu şekildeki
düzenlemeden sonra 2008-2012 dönemine
ait bilanço ve gelir tablolarındaki
verilerden yararlanılarak, hesaplanmış 20
adet oranla toplam 960 adet veri ile analiz
yapılmıştır.

X9:

Hazır Değerler Devir Hızı

X10:

Stok Devir hızı

X11:

Alacak Devir Hızı

X12:

Dönen Varlık Devir Hızı

X13:

Özsermaye Devir Hızı

X14:

Toplam Varlık Devir Hızı

X15:

Özsermaye Karlılık Oranı

X16:

Toplam Varlıkların Karlılık Oranı

X17:

Faaliyet Kar Marjı

X18:

Brüt Kar Marjı

X19:

Net Kar Marjı

Finansal başarısızlığın YSA ile tahmin
edilmesinde kullanılan değişkenlerin listesi
aşağıda tablo 1 de sunulmaktadır.

Çalışmanın ilk kısmında Altman Z
Modelinde kullanılacak değişkenlerin
listesi Tablo 2 de verilmektedir.
Tablo 2: Altman Z Modeli Değişken Listesi
X1: Çalışma Sermayesi / Toplam Varlıklar
X2: Dağıtılmayan Karlar / Toplam Varlıklar

Tablo 1: Mali Başarısızlık Tahmininde
Kullanılan Değişkenlerin Listesi

X3: FVÖK / Toplam Varlıklar

Y:

Mali Başarısızlık Katsayısı

X4:

X1:

Cari Oran

X2:

Nakit Oran

X3:
X4:

Stokların Toplam Varlıklara
Oranı
Kısa Vadeli Alacaklar / Toplam
Varlıklar

İşletmenin Piyasa Değeri / Toplam
Borcun Defter Değeri

X5: Satışlar / Toplam Varlıklar
Z:

Diskriminant Değeri

4.2. Analizde Uygulanan Modeller ve
Yöntemler

Çalışmada, sağlık işletmelerinin finansal
açından başarısız olup olmadığı iki farklı
kritere göre tespit edilmiş olup 4 model ile
başarısızlık tahmini yapılmıştır. Mali
başarısızlık tahmininde ilk kriter Altman Z
modelinden yararlanılarak, işletmelerinin Z
skorlarına göre finansal başarısızlıklarının
tahmin edilmesidir. İkinci kriter ise aşağıda
verilen başarısızlık unsurlarından birini
veya birkaçını taşıyan işletmelerin
başarısız olarak değerlendirilmesidir. Mali
başarısızlık tahmininde kullanılan diğer
kriterler ise aşağıda sunulmaktadır:
-

Geçmiş yıl zararlarının aktif
toplamının %10’unu aşması ve
Özsermayenin
2/3
oranında
azalması.

Literatürde mali başarısızlık kriterleri
arasında işletmenin iki veya üç yıl üst üste
zarar etmesi kriteri bu çalışmada tercih
edilmemiştir. Çünkü uygulamanın sadece 5
yıllık döneme ait verileri kapsamasından
dolayı bu kriter dikkate alınmamıştır.
Uygulamanın ilk kısmında Altman Z
Modeli ile başarısızlık tahmini yapılmıştır.
İkinci kısımda YSA ile başarısızlık tahmini
yapılmaktadır. 1.modelde Altman Z
skorlarının, YSA regresyon modelinde
bağımlı değişken olarak kullanılarak
finansal başarısızlık tahmini yapılmaktadır.
Böylece Altman Z modelinin başarısı
tahmin edilmektedir. 2.modelde, Altman Z
skoruna göre işletmeler, başarılı veya
başarısız olarak sınıflandırılarak, elde
edilen veriler bağımlı değişken olarak
YSA’
da
kullanılmış
ve
sağlık
işletmelerinin başarı ve başarısızlıkları
tahmin edilmiştir. Uygulamanın üçüncü ve
son modelinde ise mali başarısızlık
tahmininde kullanılan ikinci kriter uyarınca
işletmelerin başarısız olup olmadıkları

YSA ile sınıflandırılarak, başarı ve
başarısız dönemlerin tahmini yapılmıştır.
YSA ile mali başarısızlık tahmininde
Alyuda NeuroIntelligence paket bilgisayar
programı kullanılmaktadır. Geri beslemeli
ağda, gizli katman ile çıktı katmanındaki
işlem elemanlarının transfer fonksiyonu
olarak sigmoid fonksiyonu seçilmektedir.
“BackPropogation” öğrenme algoritması
ile ağın ezberlemesi ihtimaline karşılık,
verileri en iyi öğrenen eğitim düzeyinde
ağın eğitimi durdurulmaktadır.
Eğitim aşamasındaki momentum katsayısı
ve sinir hücrelerinin ağırlık katsayıları,
Alyuda NeuroIntelligence paket program
tarafından hesaplanmaktadır. Öğrenme
oranı %1’dir. Verilerin %70’i öğrenme,
%15’i doğrulama ve %15’i test için
ayrılmıştır.
1.modelde, ağın öğrenme devir sayısı 500,
gizli katman sayısı 1 ve gizli katman nöron
sayısı ise 10’dır. 2.modelde, ağın öğrenme
devir sayısı 500, gizli katman sayısı 1 ve
gizli katman nöron sayısı ise 6’dır.
3.modelde, ağın öğrenme devir sayısı 500,
gizli katman sayısı 1 ve gizli katman nöron
sayısı ise 3’dür. 1.modelde 19-10-1 ağı,
2.modelde 19-6-1 ağı ve 3.modelde 19-3-1
ağ yapısı ile başarısızlık tahmin
edilmektedir.
5. BULGULAR VE TARTIŞMA
Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliği’ne
bağlı sağlık işletmelerinin 2008-2012
dönemine ait 19 finansal rasyonun
kullanıldığı analiz sonuçları iki kısımda ele
alınmaktadır.
İlk
kısımda
sağlık
işletmelerinin mali başarısızlıkları Altman
Z Modeli ile tahmin edilmiştir. İkinci
kısımda ise YSA ile ilgili çeşitli modeller

oluşturularak analiz yapılmış ve sonuçlar
değerlendirilmiştir.
5.1. Altman Z Modeli Analiz Sonuçları

Zonguldak KHB sağlık işletmelerinin
2008-2012 dönemine ait Altman Z Modeli
sonuçları tablo 3 de verilmektedir.
Tablo 3: Altman Z Modeli Sonuçları

Sağlık
İşletmeleri

2008 2009 2010 2011 2012

Ağız Diş Sağlığı
1,58 1,88 1,95
Merkezi

2,4

2,78

Alaplı
Devlet
2,65 2,61 3,06 10,71 26,06
Hastanesi
Atatürk Devlet
2,85 4,26 5,47
Hastanesi

4,74

8,29

Çaycuma Devlet
2,69 4,13
Hastanesi

3,8

3,81

4,93

Devrek Devlet
2,32 3,49 2,61
Hastanesi

4,4

6,13

Ereğli Ağız Diş
Sağlığı Merkezi

1,75 2,17

2,25

2,57

Ereğli
Devlet
2,55
Hastanesi

5,2

4,82

5,32

7,75

Gökçebey
Hastanesi

2,6

2,31

3,14

3,43

İlçe

Kadın Doğum
2,66 3,75 3,75
ve Çocuk H.H.

7,85 10,38

Uzunmehmet
Göğüs
ve 2,87
Meslek H.H.

3,32

4,4

3,48

Zonguldak İli
2,52 3,41 3,34
Ortalaması

4,82

bir yıl içinde %95 olasılıkla mali
başarısızlıkla karşılaşma ihtimali olduğu,
diğer yıllarda ise mali başarısızlığın
beklenmediği görülmektedir. Altman Z
modeline göre Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezinin 2008 yılında, Ereğli Ağız ve
Diş Sağlığı Merkezinin 2009 yılında
finansal başarısızlık yaşadığı tahmin
edilmektedir.
Zonguldak KHB’e bağlı 10 işletmeye ait
48 dönemlik verinin analizi yapılmıştır.
Altman
Z
Modelinin
2008-2012
dönemindeki mali başarısızlık sonuçları
birbirinden bağımsız oldukları düşünülerek
değerlendirilmiştir. 48 döneme ait analiz
sonuçları değerlendirildiğinde, Z değeri; 01,81 arasında olanların oranı %4, 1,81-2,69
arasındakilerin oranı %27, 2,69-2,99
arasında olanların oranı %8 ve 2,99 ve üstü
olanların oranı ise %61’tir. Analiz
sonuçları incelendiğinde, 5 yıllık dönemde
gerçekleşen başarısızlık oranı sadece
%4’dür.
Aynı
dönemde
sağlık
işletmelerinin %27’inin 1 yıl içinde %95
oranında iflas etme olasılığının bulunduğu
görülmektedir.
Ayrıca
işletmelerin
%61’inin ise mali başarısızlık ile
karşılaşma ihtimalinin olmadığı tespit
edilmektedir. Analiz sonuçları işletmelerin
mali başarısızlıkları olup olmadığına göre
iki
kategoride
değerlendirildiğinde,
işletmelerin %69’unun başarılı, %31’sinin
ise
başarısız
olduğu
sonucuna
varılmaktadır.
5.2. YSA Analiz Sonuçları

4,81

7,72

Zonguldak
ili
ortalamaları
değerlendirildiğinde, birliğin 2008 yılında

Altman Z skoruna göre başarılı ve
başarısız işletmeler sınıflandırılmış, elde
edilen veriler YSA modelinde kullanılarak
sağlık işletmelerinin mali başarısızlık
tahmini yapılmaktadır.

Analiz sonuçları tablo 4 incelendiğinde,
model 2 ile model 3’ün %85 doğru tahmin
etme oranıyla başarılarının aynı olduğu
görülmektedir. Model 1, %94’lük doğru
tahmin ile en başarılı modeldir. YSA
regresyon
modelinin;
sınıflandırma
modeline kıyasla daha başarılı tahmin
ettiğini söylemek mümkündür. 1.Modelde
bağımlı değişken olarak kullanılan Altman
Z skorlarının, YSA regresyon modelinde
anlamlı sonuçlar verdiği görülmektedir.

model 2 ile model 3 %89 oranında doğru
tahmin etme başarısı göstermektedir.
Model 1 ile tahmin edilen gerçek ve
tahmini değerlerin grafiği şekil 1 de
verilmektedir.

Tablo 4: YSA Analiz Sonuçları
Model Model Model
1 ( ) 2(CCR) 3(CCR)
Eğitim
0,98
0,98
0,98
Doğrulama 0,89
0,85
0,85
Modeller

Test

0,94

0,85

0,85

Tümü

0,97

0,89

0,89

YSA modellerinin eğitim-doğrulama-test
sonuçları incelendiğinde, 3 modelde de
eğitimin setindeki verilerin %98 oranında
doğru tahmin edildiği tablo 4 de
verilmektedir. Modellerin eğitim setindeki
verileri doğru tahmin etme başarısı, ağın
verileri ezberlediği kanısına neden
olmamalıdır. Çünkü ağ, verileri en iyi
öğrendiği anda durmaktadır.
Doğrulama setindeki verileri de en başarılı
tahmin eden model yine YSA regresyon
modelidir. Test aşamasındaki verilerin
tahmininde,
Altman
Z
modelinin
kullanıldığı YSA regresyon modeli, mali
başarısızlık tahmininde %94 ile en yüksek
doğru tahmin etme oranına sahiptir.
Modellerin YSA başarı tahminlerinin tüm
aşamalardaki (eğitim, doğrulama ve test)
başarı ortalamaları değerlendirildiğinde
%97 ile model 1 en başarılı model olurken,

Şekil 1: YSA Model 1’in Tahmin Grafiği
YSA Model 1’in istatistiksel sonuçları
tablo 5 de verilmektedir. Sonuçlar
incelendiğinde, verilerin; gerçek değer
ortalaması 3.83, tahmini değer ortalaması
ise 3.88’dir. Modelin standart sapmasının
gerçek değer ortalaması 1,94 iken, tahmini
değer ortalaması 1,95’dir. Analizdeki
verilerin gerçek ile tahmini değer
ortalamalarının arasındaki fark, diğer bir
ifadeyle Ortalama Mutlak Hata (OMH)
0,050657, ortalama mutlak yüzde hata ise
%1’dir.
Tablo 5: YSA Model 1’in İstatistik
Sonuçları

Ortalama

Gerçek
Değer
3,836119

Tahmin
Değeri
3,886776

Standart Sapma

1,942309

1,954307

En Küçük Değer

1,751768

2,202582

En Yüksek Değer
OMH

10,715622 10,231266
0,050657

MODEL 1

OMYH

0,01

Uygulamanın 2. ve 3. Modelleri, YSA’nın
sınıflandırma modelleridir. Sınıflandırma
modellerinin
gerçek
ve
tahmini
değerlerinin matrisi tablo 6 da yer
verilmektedir. Sınıflandırma modellerinin
tahmin başarılarının aynı olmasının yanı
sıra tahmin etme matrislerinin de aynı
olması ilgi çekicidir. Çünkü ağ modelleri
ile bağımlı değişkenler farklıdır. Ancak iki
modelin
tahmin
sonuçları
aynıdır.
Modellerin
matris
sonuçları
değerlendirildiğinde, 48 veriden sadece 2
tanesinin
yanlış
tahmin
edildiği
görülmektedir. Ayrıca başarısız dönemler
incelenirse, YSA modellerinde 29 başarısız
dönemin 27’inin doğru, 2’sinin ise yanlış
tahmin edildiği ve mali başarısız olan
işletmeleri %93 oranında doğru tahmin
ettiği sonucuna varılmaktadır. Mali açıdan
başarılı olan işletmeleri ise %100 oranında
doğru tahmin etmektedir.

Tablo 6: YSA Model 2 ve 3’ün Tahmin
Matrisi

Tahmini Sonuçlar

Gerçek Sonuçlar
Gerçek/ Beklenen
Başarılı Başarısız
Sonuçlar
Dönem Dönem
Başarılı
Dönem

19

2

Başarısız
Dönem

0

27

YSA ile mali başarısızlık tahmin
modellerinde kullanılan değişkenlerin
önemlilik dereceleri, her modelin ağ

yapıları farklı olmasına rağmen 3 modelde
aynı
değerlere
sahiptir.
YSA
modellerindeki değişkenlerin önemlilik
dereceleri incelendiğinde en önemli
değişkenin stokların toplam varlıklara
oranı olduğu görülmektedir. Diğer
oranların önemlilik sıralarına göre dizilişi;
brüt kar marjı, faaliyet kar marjı, net kar
marjı, kısa vadeli alacakların toplam
varlıklara oranı ve dönen varlıkların
toplam varlıklara oranı şeklindedir.
Uygulamada 3 farklı YSA modelinde, aynı
önem sırasına sahip değişkenlerin ağ
tarafından
hesaplanması,
sağlık
işletmelerinin mali başarısızlık tahmin
modellerinde
bu
değişkenlerin
kullanılmasının
modelin
başarısını
artıracağı düşünülmektedir.
6. SONUÇ
2011 yılında kabul edilen kanun hükmünde
kararname ile Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu kurularak, kamu hastanelerine
özerk bir statü kazandırılmıştır. Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu kapsamında her
ilde Kamu Hastaneleri Birlikleri(KHB)
oluşturularak, kamu hastaneleri bu
birliklere bağlanmıştır. Böylece kamu
sağlık
işletmelerinin
kalitesi
ve
performansı artırılarak, kamu sağlık
işletmelerinin, özel sağlık işletmeleri ile
rekabet
edebilir
konuma
gelmesi
amaçlanmıştır. Kamu hastanelerinin, özel
hastaneler ile aynı rekabet ortamında
hizmet sunmaya başlaması ile kamu
hastanelerinin profesyonel bir finansal
yönetime sahip olmasını gerektirmektedir.
Böylece
kamu
sağlık
işletmeleri,
varlıklarını etkin, verimli ve iktisadi
kullanarak, kar etme arzusu ile faaliyetini
sürdürmesi beklenmektedir. Bu çalışma;
rasyoların yapar sinir ağı modellerinde
kullanılmasıyla kamu hastaneleri için

önemli
hale gelen mali
başarısı
değerlendirilmektedir.
Bu
kapsamda
çalışmada; Zonguldak ili genelindeki 10
sağlık işletmesinin 19 finansal rasyosu ile
2008-2012 dönemindeki finansal başarı ve
başarısızlıkları tahmin edilmektedir.
Altman Z modelinin analiz sonuçları
değerlendirildiğinde, işletmelerin %4’ünün
başarısız olduğu, %27’sinin ise bir yıl
içinde %95 olasılıkla başarısız olacağı
tahmin edilmektedir. İşletmeler başarı ve
başarısızlıklarına göre sınıflandırıldığında,
%31’inin başarısız, %69’unun ise başarılı
olduğu görülmektedir.
En başarılı YSA modeli, Altman Z
Modelinin sonuçlarının, YSA regresyon
modelinde kullanılarak mali başarısızlık
tahmininin yapıldığı modeldir. YSA
sınıflandırma modellerinin test aşamasında
ki doğru tahmin etme başarısı %85’dir. Bu
doğru tahmin etme oranı hem başarılı hem
de
başarısız
işletmelerin
doğru
sınıflandırma başarısını göstermektedir.
Dolayısıyla
başarısız
işletmeleri
sınıflandırma başarısının da ayrıca
değerlendirilmesi gerekir. Başarısız 29
döneminin, 27 dönemi doğru, 2 dönemi ise
yanlış
tahmin
edilmiştir.
Başarısız
işletmeleri doğru tahmin etme başarısı ise
%93’dür. Böylece YSA regresyon ve
sınıflandırma modellerinin doğru tahmin
etme başarılarının neredeyse birbirlerine
eşit
olduğu
görülmektedir.
Ayrıca
sınıflandırma
modelinde
başarılı
işletmeleri doğru tahmin etme başarısı ise
%100’dür.
YSA modellerinde, ağ analiz kapsamındaki
değişkenleri önem sırasına ayırarak,
ağırlıklarını tespit etmiş ve aktivasyon
işlemini
bu
ağırlıklara
göre
gerçekleştirmiştir. Analizde kullanılan

rasyoların önemlilik dereceleri sırayla şu
şekildedir; Stokların toplam varlıklara
oranı, brüt kar marjı, faaliyet kar marjı, net
kar marjı, kısa vadeli alacakların toplam
varlıklara oranı ve dönen varlıkların
toplam varlıklara oranıdır. Literatürde de
benzer çalışmalarda aynı rasyoların mali
başarısızlık tahmininde önemli oldukları
görülmektedir.
Mali başarısızlık tahmininde, YSA
modelinin başarısının diğer istatistiksel ve
ekonometrik modellerden yüksek olduğu
bilinmektedir. YSA’nın daha başarılı
tahmin yapabilmesi için zaman serisinin
uzun bir dönemi kapsaması ve verilerin
frekanslarının
yüksek
olması
gerekmektedir. Ayrıca YSA da kullanılan
değişkenlerin sayısının az olması, modeli
daha anlamlı kılmaktadır. Bağımsız
değişkenlerin
azalması
ve
zaman
periyodunun artması, ağın olayı daha iyi
öğrenmesini
sağlamaktadır.
Böylece
modelin tahmin gücü yükselmektedirr. Bu
nedenlerden dolayı mali başarısızlıkla ilgili
yapılacak çalışmalarda uzun zaman
serilerinden
oluşan
değişkenlerin
kullanılması, modelin tahmin etme
başarısını artıracağı düşünülmektedir.
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BIÇAK SIRTINDA YÜRÜMEK: HİCİV ŞİİRLERİ
Yakup POYRAZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Özet: Şairler, şair olmayan insanlardan farklı olarak; aşkı, sevgiyi, ümidi, öfkeyi, hırsı, kırgınlığı ve nefreti [tek
sermayeleri olan] san’at ve şiirle ifade edebilme yeteneğine sahiptirler. Bu yetenekler ise şairin; bazen sevgiliden
karşılık bulmasına, bazen bir liderden inayet almasına ve bazen de hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Doğu
edebiyatından batı edebiyatına kadar dünyanın pek çok ülkesinde hiciv, şairlerin neredeyse ilk çağlardan itibaren
kullandıkları bir yöntem olarak, en eski edebî türlerden biridir ve hiciv şairleri, yazdıkları şiirler nedeniyle pek
çok dönemde ağır bir bedel ödemişlerdir. Bununla birlikte günümüzde de en popüler türlerden biri olan hiciv,
içeriğindeki ağır üslup sebebiyle hâlâ şairlerin cezalandırılmalarına neden olabilmektedir. Hiciv ile ilgili olarak
yapılan araştırmaların bazıları, hicvin bir mizah türü olmadığını ısrarla vurgulamaktadır. Bu sebeple yaptığımız
bu çalışmada hicvin kapsamı araştırılarak mizah ile ilişkisi incelenecek, bu vesileyle farklı yönleriyle ortak
yönlerinin açıklanmasına çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hiciv, Hicviye, Medhiye, Mizah, Öldürülen Şairler.

WALK ON A KNIFE-EDGE: SATIRE POEMS
Abstract: Poets have the ability of expressing love, hope, anger, passion, disappointment and hate with poems,
which is their art, as different from other people. These abilities have sometimes caused poets to be loved in
return, to get a favor from a leader and sometimes to lose their life. Satire -as a method used by poets nearly
from the ancient times- is one of the oldest literary genres in many countries from eastern literature to the
western literature, and poets of satires paid a great price in many periods because of their poems. Moreover,
satire-as one of the most popular genres of today- can still be the reason to punish the poets due to the serious
style. Some of the researches conducted on satire insistently emphasize that satire is not a type of humor.
Therefore, the scope of satire has been explained in this research we conducted and its relation with humor has
been analyzed, their differences and common points have been tried to be explained.
Key Words: Satire, Epigram, Praise, Humor, Killed Poets
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boyunca pek çok kez ağır şekilde
cezalandırılmış,
muhalif
düşüncenin
sahibi; sürgün, hapis ve ölüm arasındaki
ince çizgide gidip gelmişlerdir. Muhalefet
etmenin zekâ inceliğine en fazla dayanan
yönü kuşkusuz ki mizahtır. Bu sebeple
mizah tarih boyunca sanatlı bir işleyişin
ürünü olmuştur.

GİRİŞ
Yersiz ya da ölçüsüz sözlerin akıbetini
anlatmak için ülkemizde söylenmiş
atasözleri ve deyimlerin önemli bir bölümü
“dil” üzerine söylenmiş olanlarıdır: Dilin
cismi küçük, cürmü büyük; Dilim seni
dilim dilim dileyim/ başıma geleni senden
bileyim; Bana benden her ne olursa/ başım
rahat bulur dilim durursa; Baş, dille
tartılır; Söz ola kese savaşı/ Söz ola kestire
başı; Dilin kemiği yok; Bıçak yarası geçer,
dil yarası geçmez; Dilini eşek arısı soksun;
Sofrada elini, mecliste dilini sakla; İki
kulak bir dil için; Dili var kabı(kını) yok ve
dilini tutan kişinin başının belaya
girmeyeceğini söyleyen; dil ebsen, baş
esen kalıp ifadeleri bunlardan sadece
birkaçıdır.

Mizah, insanların birleşip bütünleşmesine
yardımcı olabilen bir araç olarak,
gülümsetme niteliğiyle rahatlatmanın yanı
sıra insanların hayata bakışını değiştirip
onu dönüştürme gücüne de sahiptir.
Mizahın önemli nitelik ve işlevlere sahip
olması, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu
gibi ülkemizde de birçok araştırmanın
konusu olmuştur. Bu doğrultuda mizah
kapsamında oluşturulmuş tasniflerden biri
Tablo 1. ile gösterilmektedir (Türkmen ve
Yeniasır, 2008:179-180).

Muhalif tavırlara yönelik tepkiler, tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarih

Tablo 1. Fowler' in Mizah Bölümlemesi
Çeşit

İşlenen Motif
veya Amaç

Alan

Kullanılan Metot veya Araç

Dinleyici

Mizah

İnsanı keşfetme

İnsan doğası (mizacı) Gözlem

Sempatik tipler

Nükte

İnsanları
aydınlatma

Kelime ve fikirler

Sürpriz

Zeki tipler

Hiciv

Hata veya yanlışın
düzeltilmesi
[küçük düşürme]

Ahlâk ve davranışlar

Vurgulayarak etkileme

Kendinden emin
tipler

Acı şaka

Kişi/lere ıstırap

Hata ve zaaflar

Tersine çevirme

Kurban (fail) ve
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verme

seyirciler

Tahkir

Kişi/lerin itibarını
zedeleme

Kötü davranış

Doğrudan söyleyiş

Halk

İroni

Kendi çevresine
has olma

Gerçeklerin
söylenmesi

Efsaneleştirme

Dar çevre

İstihza

Kendini kanıtlama

Ahlâk

Tüm çıplaklığıyla ortaya
koyma

Saygıdeğer tipler

Alay

Kendini rahatlatma Düşmanlık

Kötümser

Kendisi

Kaynak: TÜRKMEN, F. ve YENİASIR M. (2008). “ Kıbrıs Türk Edebiyatında Yer Alan Mizahi
Şiirler Üzerine Bir Değerlendirme”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi, Türk
Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, 8(1), 179-187.

belirtilmektedir (Kılıç, 2012: 1743). Türk
edebiyatı, İslam kültürü etkisinde gelişip,
sahip olduğu biçim, içerik ve motifleri
İslam kültüründen almıştır (Çetinkaya,
2011: 40). Bu kültürü oluşturan tarihi
geçmişte ise [cahiliye dönemi] hiciv;
toplumsal değerler çerçevesinde; haysiyetli
bir insanda olması gereken yiğitlik,
cömertlik, akıl, cesaret ve vefa gibi
niteliklerin hicvedilen kişilerde [veya
kabilelerde] olmayışı konu edilerek,
psikolojik bir silah olarak kullanılmıştır.
Ancak bu dönemde yapılan hicivler
genellikle kişilerin fiziksel kusurlarını
malzeme yapmamıştır ve genel itibariyle
nezih bir yapıya sahiptir (Taşdelen, 2009:
302).

1.Mizah ve Hiciv Arasındaki İlişki
Dilimizde ekseriyetle alaycılık kelimesinin
karşılığı olarak kullanılmakta olan mizah
kavramı, Klasik Türk edebiyatında şair ve
hikâyecilerin toplumdaki aksak ve eksik
işleyişe
dikkat
çekmek
amacıyla
söyledikleri ince ve iğneleyici sözleri
içermektedir. Bu doğrultuda şiirde de
mizah [bilhassa hicivde] bazen belirtilen
bu anlam ve içeriğe sahip olmuş, bazen de
şairin kişisel menfaatleri veya kıskançlık
duygularının dışavurumu olmuştur (Atila,
2011: 103).
İngilizce’de satire kelimesinin karşılığı
olan hiciv batıda; kişilerin şahsi kusurları
üzerinden gerçekleştirilen konuşmalar,
insanların kötülüğünü [mahvını] isteyen
beddualar ve yazarının [söyleyeninin]
düşman olarak nitelendirdiği kişilere
ettikleri küfür ve hakaretlerin zaman
içerisinde edebî bir yapıya sahip olması ile
ortaya
çıkmış
bir
tür
olduğu

Literatürümüze Arapça’dan geçmiş olan
hiciv [hicv veya hecv] kelimesi, köpeklerin
ürkütülerek kaçırılması anlamına gelmekte
olan hec kelimesinden türetilmiştir ve
Arapça’da küfür anlamına gelmektedir
3
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(Kılıç, 2012: 1743). Arap şiirinde oldukça
mühim bir yere sahip olan hiciv, Arap
edebiyatının temel konularından da biri
olmuştur (Taşdelen, 2009: 300).

sebebiyle ağır bir dil kullanan hicvin,
mizah kavramından ayrı değerlendirmesi
gerektiğini iddia etmektedir. Aynı şekilde
Kılıç da kin ve nefret kaynaklı olarak
kaleme alınan ve muhatabın rezil edilmek
suretiyle intikam alınması amacıyla
yazılmış (söylenmiş) hicivlerin dikkate
alınmamasından kaynaklı olarak hicvin
yalnızca bir mizah türü olduğunu
söyleyenlere karşı çıkmaktadır (Kılıç,
2012: 1744). Apaydın ise (1993: 535),
benzer şekilde hicvin mizahın bir türü
olarak değerlendirilmesini, bu iki kavramın
nesnelere yaklaşımlarında tarz itibariyle
hatalı bulmakta; bu doğrultuda, mizahı
daha affedici olarak değerlendirirken,
hicvin bağışlayıcı bir özelliğe sahip
olmadığını, saldırı ve buna bağlı olarak
yıkıcılığının dozunun daha yüksek
olduğunu savunmaktadır.

Dilimizde ise hiciv; bir toplum veya
kişi/kişilere ait kusurları, yanlış tutum ve
davranışları, toplumsal [veya siyasi]
yapıdaki aksaklıkların doğrudan ya da
dolaylı bir şekilde ele alınarak (Kaynak,
2013: 53) şiirler [ve az da olsa nesirler]
vasıtasıyla yerilmesi, olayın ya da kişilerin
gülünç duruma düşürülmesi anlamına
gelmektedir. Halk edebiyatında taşlama
teriminin karşılığı olarak kullanılmakta
olan hiciv, günümüzde yergi (Pala, 2003:
219) veya satir anlamlarına karşılık
gelmektedir (Akman, 2012: 147).
Klasik Türk Edebiyatı’nda örneği en fazla
bulunan türlerden biri olan hiciv (Atila,
2011: 99) (satirik anlatım), sözler ve kalem
vasıtasıyla gerçekleştirilen bir savaş
olarak; bir kişi, durum veya nesnenin,
okurlarının kahkahalarına sunulması ve
rakibin işinin kelimeler ile bitirilmesi
anlamını taşımakta (Baypınar, 2013: 33) ve
açık bir saldırı niteliği taşıyarak ok simgesi
ile anılmaktadır (Köksal, 2013: 20-21).
Hiciv, itham ve küfre dönüşmeye çok
yakın sınırlarda işlenmesinden ötürü,
hoşgörünün sağlanmasında en ağır mizah
türü
olarak
değerlendirilmektedir
(Türkmen ve Yeniasır, 2008: 182).

XIX. yüzyıla kadar sadece kişilere yönelik
düşmanlık ve haset ile yazılan hicviyelerin,
Tanzimat Dönemi itibari ile sosyal bir
içerik de kazanmış olması ve toplum
hayatında etkili olmaya başlamış (Pala,
2003: 219-220) olması dolayısıyla hicvin
kapsam ve kullanım alanı genişlemiştir.
Dolayısıyla hiciv için mizahın kendisidir
demek tam anlamıyla mümkün değilse de,
mizahtan tamamen ayrı olduğunun
düşünülmesi de hatalı olacaktır. Çünkü
Nef’î’den Şair Eşref’e, Neyzen Tevfik’den
Can Yücel ve Aziz Nesin’e kadar uzanan
yazın çerçevesindeki pek çok edebî örnekte
hiciv ile mizah yapı ve anlamından bir şey
kaybetmeden
beraber
kullanılmaya
başlanmıştır. Bu durumda çoğu zaman
hiciv, mizahtan ayrılmayan bir yapı

Literatürde, hicvin bir mizah türü olduğu
görüşünü savunan araştırmalar kadar, hicvi
mizah kavramından ayrı değerlendiren
araştırmalar da mevcuttur. Örneğin, Pala
(2003: 19) egoizmin ağır basması
4
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sergilemiştir. Çünkü mizah sadece bir
tanım ile açıklanamamakta; anlam
çerçevesi oldukça geniş bir alanı
kapsamaktadır.

muamele, sürgün ve ölüm cezası gibi
bedeller şairlerin bazılarını hicvetmekten
alıkoyamamışsa da bazı şairler hicivlerini
mahlassız
yayımlayarak
kendilerini
korumaya çalışmış, bazıları da kelime
oyunlarının yardımı ile hicvin ağırlığını
azaltarak
tepkilerden
korunmaya
çalışmışlardır. Öte yandan, gelişen edebî
zevklerle birlikte söz sanatlarının daha
büyük bir incelikle kullanılmaya başlandığı
dönem şartları göz önüne alındığında,
“sövmeden sövmenin yolları”ndaki zekâ
ve inceliğe duyulan hayranlığın da şairleri
manen beslediği de görülmektedir.

Mizahın anlam çerçevesini oluşturan
kavramlar; lâtife (şaka), iğne, nükte, alay,
taş (taşlama), hiciv (Türkmen ve Yeniasır,
2008: 180) kelimelerinin yanı sıra, bunlar
ile yakın anlamlı olan hezel [ya da hezzal],
tehzil, mutayebe, tezyif, zemm, kadh, şetm
ve mülâtefe (Kılıç, 2008: 150), latife-cûy,
latife-gûy, bezle-gûy (Atila, 2011: 97),
hecv-i meş’um, hecv-i şeni’, hecv-i kabih
(Aytaç, 2011: 76), nakz, tariz, hamase-i
müdhike, şathiye, tanz, tehzil, küfriye ve
tenkit (Öztürk, 2013: 2146) terimleri ile
yakın bir ilişki içerisinde olup, genellikle
oluşturuldukları çerçevede mantığın zekice
kullanılması ile olayın veya kişilerin
gülünç duruma düşürülmesi amaçları ile
kullanılmışlardır. Bununla birlikte mizahta
asıl hedef güldürme değil, kusurların
gözler önüne serilmesidir (Çiftçi, 2002:
41). Bu doğrultuda, Pala ve Kılıç’ın
belirtmiş olduğu, hicivdeki baskın egoizm
ve intikam amacı, doğru ve yerinde
tespitler olmakla birlikte, mizahın tek
tanım dâhilinde açıklanması yönünden
eksiklik içermektedir.

Hiciv şiirinin ülkemizdeki en büyük
kalemlerinden biri olan Nef’î’nin kendisine
kelp (köpek) diyen dönemin müftüsü Tahir
Efendi’ye cevaben yazdığı dörtlükte
(Ceylan, 2013b: 5-7):

Bu noktada önemli bir ayrıntıya
değinilmesi de faydalı olacaktır. İlk
hicviye örneklerinin verilmeye başlandığı
senelerin ardından hiciv türü sadece bir
edebî tür olarak değerlendirilmemiş,
dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi
ülkemizde de ağır cezalara maruz
bırakılmıştır. Bu dönem hiciv şairlerinin
karşılaştığı görev azli, hapis, kötü

Bize kâfir dimiş Müftî Efendi

Baña Tâhir Efendi kelb dimiş
İltifâtı bu sözde zâhirdür
Mâlikî mezhebüm benüm zîrâ
İ’tikâdumca kelb “tâhir”dür
“Maliki mezhebinden olduğum için köpek
(bizde) temizdir” diyerek kendisine
söylenen sözü, hiçbir küfür ya da sövgü
kullanmaksızın Tahir1 Efendi’ye aynen
iade etmiştir. Öte yandan kendisine “kâfir”
diyen dönemin müftüsüne yazdığı:

Tutalum ben diyem aña Müselmân

1

5

Tahir; temiz, pak anlamına gelmektedir.
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Varıldukda yarın rûz-ı cazâya

nüktede üslup zarif ve ince manalı iken,
hicivde de aynı olabilmekle beraber,
hicivde muhatabın alaya alınması ile
rezilliğin ortaya çıkarılması [veya kişinin
herhangi bir kötü/uygunsuz sıfat ile itham
edilmesi] ve hatta sövgü söz konusudur
(Kaynak, 2013: 53). Bu sebeple nükte ve
latifeler hicivdeki kadar ağır kovuşturma
ve cezalara maruz kalmamıştır.

İkimüz de çıkaruz anda yalan.
dörtlüğünde ise; farzedelim ben de ona
Müslüman diyeyim; ancak yarın mahşer
gününe eriştiğimizde ikimiz de sözümüzde
(söylediklerimizde)
yalancı
çıkarız,
anlamına gelen dizeleri cevap olarak
söylemiştir ki bu dörtlük hicvin, tıpkı
mizah gibi tek yönlü olmadığını; mizahın
sadece güldürme amacı taşımayıp, hicvin
sadece sövgü veya saldırı içerme
zorunluluğuna sahip olmayışı hususuna da
bir örnek teşkil etmektedir.

Maktul Mustafa Paşa’ya küçük tezkireci
olmuş şair Nigâhî Efendi, şehla olması
nedeniyle yazı kâğıdına eğri baktığı
sebebiyle Paşa tarafından ikaz edilmiştir.
Nüktedan şair ise, “sol tarafa böyle
bakarım togrı bakasın derseniz bu
kulunuzu sag tarafa geçürün” latifesi ile
Paşa’nın takdirini kazanarak, büyük
tezkirecilerin sol, küçük tezkirecilerin ise
sağ tarafta oturduğu meclis düzeninde,
bulunduğu yerden alınarak sağ tarafa
geçirilmiştir
ve
böylelikle
Nigâhî
Efendi’nin bu latifesi, şairin terfi ederek
büyük tezkireci olmasına neden olmuştur
(Atila, 2011: 98).

2.Nükte (Latife) ve Hiciv
Nükte ile hiciv de çoğu yerde birbirleri
yerine kullanılan kavramlar olma niteliği
taşımaktadır. Fakat bu iki kavram,
içerikleri itibariyle önemli bir farka
sahiptir. Bu durumda hiciv direkt olarak
mizah olarak nitelendirilemezse de, hicvin
çoğu zaman nükteli söyleyiş sebebiyle
mizah içerdiği gerçeği bir kez daha
karşımıza çıkmaktadır.

Bâkî ise yem kelimesini; hem deniz hem
de hayvan yemi olmak üzere iki anlamda
kullandığı hicvindeki (Kılıç, 2008: 155):

Nükte; düşündürücü ve şakacı niteliğiyle,
idraki nezaket ve zarifliğe dayanmakta
olan nazik husus olarak insana ait
melekelerin gerçek anlamda bir dengesi
olarak tanımlanmaktadır. Hiciv de aynı
nitelikleri barındırmaktadır. Bu doğrultuda,
makbul kabul edilen hicivler; nüktedan
heccavların yazı veya şiirlerinden çıkarılan
ince, alaylı, zarif bir mizahla güldüren
yapıtlarıdır. [Verilen tanımlar itibariyle
hiciv ve nükte benzer nitelikler taşısa da
aralarındaki farkı, hicivde kullanılan
yöntem
belirlemektedir.]
Dolayısıyla

Gözlerüm yaşını sûfî istemez yem kıldugum
Görmedüm bir böyle har ‘âlemde yemden
incinür.
beyti ile dünyada yemden incinen/yem
istemeyen böyle bir eşek görmedim
diyerek ham sofuyu eşeğe benzetmiş ve
ağır bir üslup kullanmıştır.
Türkçemizde dil hakkında söylenen birçok
atasözünün yanı sıra çok sayıda deyim de
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vardır: Laf atma, laf yetiştirme, taşı
gediğine koyma, lafın altında kalmak [veya
laf altından kalkmak] ve lafı ağzında
bırakmak vb. deyimler ile karşıt tarafların
söz ile gerçekleştirdikleri düello ifade
edilmiştir (Aydın, 2014: 214). Sözlerle
gerçekleştirilen bu savaşta kullanılan araç
bazen oldukça ağır ve yıpratıcı olabildiği
gibi bazen de nüktedan bir eda ile hafif
dokunuşlar
şeklinde
de
ortaya
çıkabilmektedir. Burada ölçü, hicvin sahibi
ile hicvedilen kişinin toplumdaki yeri ve
önemine göre değişim göstermektedir ve
hiciv, şair ile hicve muhatap olan kişi,
nesne ya da durumun popülerliği oranında
değer kazanmaktadır. İbn-i Bessam hicvi;
aristokrat hicvi ve ayak takımı hicvi olarak
iki gruba ayırmaktadır. Bu doğrultuda
aristokrat hicvini; görünüşte kaba bir
söylemi olmamakla beraber oldukça ağır
ve üzücü olarak nitelendirmiş ve bu türün
pek çok aile ve kabilenin yıkılıp
mahvolmasına
neden
olduğunu
söylemiştir. Ayak takımı hicvinin ise,
ilkinde olduğundan farklı bir şekilde yoğun
küfür ve sövgü kullanılan bir tür olarak
alaylı anlatımıyla güldürücü bir niteliğe
sahip olduğunu söylemiştir (Çiftçi, 1999:
175).

Heccaz veya heca-gû adı verilmekte olan
hicivciler (Pala, 2003: 219) bazen kişilerin
sahip oldukları niteliklerin küçültülerek
alaya alınması sebebiyle çevrelerindeki
bazı kişiler, bazense hata ve yanlışların
ortaya dökülmesi sebebiyle iktidarların
gözünde “sevilmeyen/istenmeyen kişi”
konumuna düşmüşlerdir. Bu sebeple pek
çok çevreden düşman kazanmışlardır.
Sadece ülkemizde değil, dünya tarihinde
de pek çok hicivci, yazdığı hicivler
nedeniyle ölüm dâhil olmak üzere çok
çeşitli cezalara maruz bırakılmışlardır
(Baypınar, 2012: 37).
Ceylan (2013a: 7), Türk edebiyatı
çerçevesinde yaptığı bir araştırma ile
günümüze değin gelen süreçte; çeşitli
sebepler ile toplamda yüz otuz yedi şairin
idari güçler, kişisel haset veya farklı
sebepler
[münferit
vakalar]
ile
öldürüldüğünü
tespit
etmiştir.
Bu
araştırmada çoğunluğunu salt şairlerin
oluşturduğu diğerlerini ise şairliklerinin
yanında düşük ya da yüksek rütbeli
memurluk, şehzadelik ve hatta padişahlık
yapmış kişilerden oluştuğu uzun bir liste
karşımıza çıkar (Ceylan, 2013a: 469-472):


Klasik Türk Şiirinde kişi, olay ya da
kurumların farklı sebepler ile hicvedildiği
kaside, gazel, kıta, murabba ve muhammes
gibi nazım biçimleri ile oluşturulan
manzumeler özel olarak hicviyye olarak
adlandırılmaktadır (Aytaç, 2011: 75).

2

Cafer Çelebi, Pertev Paşa, Aklî,
Râîf,
Ratip,
Tayyar
Paşa,
Şeyhülislam
Mesud,
Mantıkî,
Koroğlu2, Cihanî, Nihanî, Adnî
(Mahmud Paşa), Şehzade Bayazıd

Koroğlu, on altıncı yüzyılda yaşamış ozan ve halk
kahramanı Köroğlu değil, on yedinci yüzyılda
yaşayıp yeniçeri ocağına bağlı bir ağa olarak, asker
şairlerdendir ve Osmanlı padişahı Genç Osman’ın
öldürülmesi
olayına
karıştığı
iddiasıyla
öldürülmüştür.

3.Hiciv Sebebiyle Öldürülen Şairler
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ve Aslan Paşa’nın padişahlar
tarafından
haklarında
ferman
çıkarılması ile öldürüldükleri,
İsmail Maşukî, Vecdî, Ruhî ve
Aşkî’nin haklarında verilen fetva
ile öldürüldükleri,
Kadı Burhanettin, Pir Sultan Abdal,
Figânî, Hayatî, Kemal Ümmî, Sarı
Lütfi, Hâlimî,
Bahir, İzzet Bey,
Talip ve Antepli Nuri Paşa’nın
idam edilerek öldürüldükleri,
Nef’î, Şehzade Korkut, Şehzade
Mustafa, Sarı Memi, Genç Osman,
III. Selim, Halet Efendi ve Ahizade
Hüseyin’in ise yine padişahın emri
ile boğdurularak öldürüldükleri,

çoğunlukla
hicviyelerini
yazmaktan
alıkoymamıştır. Hicivlerin yazımına ne
pahasına olursa olsun devam edilmiş ve ve
gerektiğinde bedelleri de ödenmiştir.
Ancak şairler her zaman yazdığı ya da
söylediği şiirlerin bedelini ödememiş,
bazen de ortaya atılan bir şaibe ile
hayatlarını kaybetmişlerdir. Kanuni Sultan
Süleyman döneminde yaşamış olan şair
Figanî buna bir örnektir.
Kanuni Sultan Süleyman’ın hem en yakın
arkadaşı hem de Serasker nam Vezir-i
Azam’ı
Makbul3
İbrahim
Paşa
(Pargalı)’nın, Mohaç zaferinin ardından
Budin’den İstanbul’a getirttiği heykelleri,
sarayının karşısında bulunan Bizans
dönemine
ait
sütunların
üzerine
koydurması, İslamiyet’te hoş görülmediği
üzere tepkilere
neden olmuş
ve
dedikodulara yol açmıştır. Bu dönemde
pek çok yerde söylenir olmaya başlayan
(Yıldız, 2011: 278);

tespit edilmiştir.
Sükûnî’nin:
Hicve mâ’il olanın ‘âkıbeti hayr olmaz
Noldu gördün sonunu sen bir iki heccâvın.
ya da (Tarlan, 1997: 273):

Dü İbrahim âmed be-dâr-ı cihan

Yakın olma muhalif olana devletlü
başunçün

Yekî büt-şiken yekî-büt-nişan
ve “iki İbrahim geldi cihana, biri yıktı
putları, diğeri dikti” anlamına gelen beytin
Figanî’ye mâl edilmesi ve bunun İbrahim
Paşa’ya iletilmesi sonucunda Figanî önce

Irağ olsun ayağun toprağından cümle
âfâtlar (Necatî Bey)
beyitleri hiciv
yazmanın
sonuçları
hakkında uyarı niteliği taşımaktadır
(Öztürk, 2013: 2146). Hiciv yapan kişiye
[heccav] yönelik bu tutum sonucu bazı
şairler, eserlerinde mahlas kullanmamayı
tercih ederken bazıları da haklı oluşuna
duyduğu inanç ile ismini gizleme gereği
duymaksızın hiciv yazmaya devam
etmiştir. Kimi zaman sürgün, hatta ölümle
nihayet bulan ağır cezalar, şairleri

3

Halk arasında Makbul İbrahim Paşa olarak Veziri Azam Pargalı İbrahim Paşa’nın bulunduğu makam
ve yetkilerinin etkisiyle kibre kapılması halk
tarafından yadırganmış ve gözden düşmesine neden
olmuştur. Makbul İbrahim Paşa’ya, padişahın
bizzat verdiği emir ile boğularak öldürülmesinin
ardından Maktul İbrahim Paşa adıyla anılmış,
düşmanları tarafından “makbul iken maktul oldu
İbrahim Paşa” sözleri ile bir yanıyla hiciv, bir yanı
ibret olan kelâma konu olmuştur.
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kamçılanmış, sonra eşeğe ters bindirilerek
halka teşhir edilmiş, bunun hemen
ardından da idam edilmiştir. Bu nedenle
Figanî, sadece hiciv yazmanın değil aynı
zamanda “hiciv yazma” iftirası ile
canından olmanın örneklerinden biridir.



Bunun dışında (Yıldız: 278-280);








Şair Haşmet, bazı devlet adamları
için yazdığı hicivler nedeniyle önce
Rodos, sonra da Bursa’ya sürgün
gönderilmiş,
Bazı Osmanlı paşalarının iltifatına
mazhar olup Reis-i Şairan4
unvanına sahip olan Osmanzâde
Tâib Efendi, aleyhinde söz
söylediği Mısır Valisi tarafından
öldürtülmüş,
Hayatî
ise,
Vezir
Mahmud
Paşa’nın, divan kâtibi Yazıcı
Tursun’u
şiirle
eleştirmesini
istemesi ile “Kuşkunun kılıcıdır
Yazıcı Tursun / Gerek tursun, gerek
ise otursun” beytini söylemiştir.
Beyit ile incinen yazıcının, Paşa’ya
bu beyit yüzünden Hayatî’nin
cezalandırılması
konusundaki
ısrarları sonucunda Hayatî, yine
bizzat
Paşa’nın
emri
ile
öldürülmüştür (Ceylan, 2013b:
183-184).
On dokuzuncu yüzyılda yaşamış
olup asıl mesleği memurluk olan





Bayburtlu Zihni, memuriyetindeki
amirlerine
yönelik
hicivleri
sebebiyle mütemadiyen sürgüne
gönderilmiş,
Şair Eşref, beraberindeki Neyzen
Tevfik ile ömürlerinin uzun
yıllarını ya sürgünde ya da
hapishanede geçirmiş,
İttihat ve Terakkicileri hicveden
şiirleri
nedeniyle
Karaman’a
sürgüne gönderilen Hüseyin Kamil,
oradayken kimliği belirlenemeyen
kişilerce öldürülmüş,
Ziya Paşa ise cezalandırmadan
kurtulmak amacıyla Avrupa’ya
kaçmak zorunda kalmış ve beş yıl
orada yaşamıştır.

Ödenen bunca bedele rağmen yazılan hiciv
şiirleri incelendiğinde konuların genel
olarak; kardeş ve/veya evlat katli, mansıp
(makam) arayışı, azil (şairin istediği
makama erişemesi veya bu makamlardan
azledilmeleri, rüşvet, haksızlık vb. sistem
aksaklıkları ile liyakat ve adalet isteğinin
dile getirilmesi, kişilik yapısı (heccavlık),
eski dönemlerin arayışı, gaflet hâli ve
ihmalkârlık
başlıklarında
toplanması
mümkündür (Öztürk, 2013: 2161-2162).
4.Yöneticilere Övgü, Yergi ve Hicivler
Tarih boyunca Doğu ve Batı’da birçok
siyasi lider (padişah, kral, sadrazam) ile
devlet erkânından vezir, paşa ve lordlar ile
sanatsever zengin aileler sanata karşı
duydukları ilgi veya propaganda sebebiyle
şairlere ilgi gösterip himayeleri altına
almışlardır.

4

Şairlerin Reisi anlamına gelen bu unvanla şair; on
sekizinci yüzyılda artan şair nüfusunun artması ile
birlikte edebi alanda yaşanmaya başlanan kirliliğin
önlenmesi amacıyla şair ve şair olmayanları ayırt
etme yetkisine sahip olmuştur.
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Mesnevi’de (Mevlana) nakledilen bir
kıssaya göre (2012: 95-102); dönemin
cömert
padişahının
ihsanlarından
yararlanmak isteyerek kendisine bir kaside
yazan bir şairin, kasidesini padişaha
sunmasının ardından, padişah kendisini
kumaş ve altınlarla ödüllendirmek isterken
vezirinin uyarısı ile harmanın onda birini
şaire bahşetmiştir. Bir süre sonra, serveti
tükenen şair yeni bir ihsan almak üzere
sarayın yolunu tutmuştur. Ancak lütufkâr
vezirin ölmesi ile yerine geçen vezirin
padişahın verdiğinin çok daha azını şaire
vermesi üzerine şair çevresindekilerinin de
uyarısıyla elindekileri kaybetmemek için
“boynu bükük bir şekilde” evine
dönmüştür.

çoklukta (Yenikale, 2012: 10) ülkede sanat
ve edebiyat alanında yaşanan gelişmeler ve
buna bağlı olarak sanat anlayışındaki
yükselişin olduğu kadar, bu dönemde şaire
verilen kıymet ve inayetin de etkili olduğu
muhakkaktır.
Bunun dışında, II. Bayezid döneminde,
iltifata layık bir eser sunan şairlerin en az
bir yıllık, kaside sunan şairlerin ise üç
aylık geçimlerini karşılayan oranda para
kazandıkları bilinmektedir. Örneğin, saraya
yakınlıkları ile tanınan şairlerden Nâbî
önce kethüda olmuş ardından Damat
Mustafa Paşa’nın divan kâtipliğini yapmış
ve bunun ardından darphane eminliği,
başmukabelecilik ve mukabele-i süvârî
görevlerini yapmıştır. Nedim ise, mahkeme
naipliğinden müderrisliğe giden yolu,
Damat İbrahim Paşa’nın himayesinde
yürümüş; Bâkî, bina eminliği, kadi naipliği
ve müderrislik yapmış, ancak çok istediği
şeyhülislamlık makamına erişememiştir.
Hadım Ali Paşa’nın himayesindeki Zâtî
ise, Paşa sayesinde pek çok önemli
mecliste bulunmuş ancak Ali Paşa’nın
hayatını kaybetmesinin ardından fakir
düşerek, Sultan Selim ve Sultan Süleyman
zamanında kendisine verilen yıllık maaş ve
caizeler ile hayatını idame ettirmiştir
(Öcek, 2014).

İyi şairlerin heyecanla takdir edildiği bu
dönemde özellikle hükümdarlar, sahip
oldukları başarıyı kültür dünyasında da
hissettirmek amacıyla devrin önemli bilim
adamı ve sanatçılarına hamilik etmişlerdir
(Karakoç, 2013). Bu sebeple dünyanın
hemen her yerinde olduğu gibi ülkemizde
de birçok padişah [çoğu kendisi de şair
olmak üzere] şairlerin koruyucusu sıfatına
sahip olmuştur. Himaye edilen şairler ise
hamilerine yazdıkları [medhiye, kaside,
mersiye, mesnevi vb.] şiirler karşılığında
da çeşitli inayetler bulmuş; para, şöhret
veya makam sahibi olmuşlardır (Öztürk,
2013: 2144).

Osmanlı
İmparatorluğu
dönemindeki
şairlerin pek çoğunun daha müreffeh bir
yaşam tarzına sahip olma arzuları ile
yazdıkları
kasideler
hayatlarını
kolaylaştırıcı pek çok ihsanı beraberinde
getirmiştir. Özellikle II. Murad döneminde,
şairlere çeşitli armağanlar verilerek
ihsanlarda bulunulması geleneği tüm hızı

Şair
nüfusu
açısından
Osmanlı
İmparatorluğu’nun en zengin dönemi
sayılan on sekizinci yüzyılda yaşamış bin
üç yüz yirmi iki şairin yüz altmış sekizi
divana sahiptir. Şair Sâbit’in, her kaldırım
altından şair çıkar sözleri ile eleştirdiği bu
10
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ile devam etmiştir (Atabağsoy, 2014: 8589).

yaptırmak ister ve masrafların karşılanması
için Cernâme adlı otuz bir beyitlik
manzum arzuhâl ile Sadrazam İbrahim
Paşa (Pargalı)’ya gider:

Örneğin, Bâkî’nin kendisine benzeyenlerin
yüksek mevkilere ulaştığını, dengi
olanların ise yüksek rütbeleri bulduğunu
söylediği (Küçük, 1994: 10-11);

Himmet eyleyüb Âsaf-ı devrân
‘Arz-ı hâl ide Şeh Süleymân’e

İrdiler pâye-i a’lâya ser-â-ser emsâl

Alıvire bir ev bahâcıgını

Buldılar rütbe-i a’lâyı cemî’-i akrân

Zahmet olmaya sâir erkâne

beyti ile “kudretine uygun ve layık olan ne
ise öylece lütufta bulun” anlamını taşıyan;

Aldı yetmiş bin akçe hâne-bahâ
Bir kemençe çalıcı çingâne

Merhamet mevsimi ihsân demidür
sultânum

Ben ki ilm ehliyem revâ bu mıdur

Lutf kıl her ne ise devletüne lâyık olan

Müstahak olmayam bu ihsâne.

beyitleri ile padişahtan açıkça çok şeyler
isteyerek, padişahın cömertliğine vurgu
yapmıştır. Hayalî ise padişahtan vakıf
mütevelliliği vazifesi ya da dirlik istediği
(Erkul, 2009: 757-759):

Çelebi Mehmed ve II. Murad’ın ihsan ve
inayetlerine pek çok kez mazhar olan
Şeyhi ise, değerinin bilinmediğinden
yakındığı beytinde şöyle demiştir (İsen ve
Kurnaz, 1990: 13)

Ya tevliyet vir anı kalem birle zabt idem
Ya dirlik eyle olsun arada bahâne tîg.

İnâyet eylemedi şâh sana bu gün

beytinde, ya bana vakıf mütevelliliği ver
veya kılıç arada bahane olsun dirlik ver”
diyerek padişahtan beklentisini açıkça dile
getirmiştir.

Günâhımız bu duru Germiyan’ da
bulunduk.
Nedim ise dönemin padişahı III. Ahmed’e
yazdığı kasidesinde; Sultan Ahmed’in
adaletinden, İstanbul’u güzelleştirdiğine,
cihat kılıcıyla düşmanlarını perişan edip
İslam
mülkünde
adaleti
yeniden
sağladığına ve Osmanlı Devleti’ne yeniden
tazelik ve güzellik getirdiğini söyleyerek
sultanın iltifatına mazhar olmuştur
(Düzenli, 2012:1084):

Gazalî de emekli olup sadarete dönünce
dönemin sayfiyelerinden Beşiktaş semtinde
kendisi için bir ev ile tekke ve mescidini de
yaptırdıktan sonra havuzlu bir hamam5 da
5

Gazalî’nin beklediği ihsan kendisine lütfedilmişse
de daha sonradan havuzlu hamamın çevrede
gördüğü rağbet sebebiyle hamam sahipleri harekete
geçmiş ve çıkan çeşitli dedikoduların artması ile de
yine Sadrazam İbrahim Paşa tarafından yıkılması
emredilmiştir.
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Çeküp tîg-ı cihâdı hamdü'lillah kıldı
efkende

Gündüzü îd ü şebi Kadr oldu gûyâ halkının
Müjde-i teşrîfin etdi dillerin ol denlü şâd
(Nef’î)

Adûnun tenlerin hâk-i siyaha serlerin kana
Edüp İslâmiyân mülkünde 'adl âyinini
tecdîd

dizeleri ile yeniden padişahın gözüne
girmiş,
İstanbul’a
dönerek
cizye
muhasebecisi olarak görevlendirilmiştir.
Sadarete gelmesinin ardından Kuyucu
Murad Paşa, Damat Mehmed Paşa ve Halil
Paşa ile padişah I. Sultan Ahmet ile IV.
Murat’a sunduğu kasideler ile pek çok kez
takdir, iltifat, in’am ve ihsana nail olmuştur
(Karahan, 1985:4)

Yeniden verdi revnak hanedân-ı Âl-i
'Osmâna
Sıtanbulu kılup envâ'-ı şehr-âyîn ile tezyîn
Meserretler ile döndürdü her sûkun
gülistana.
Klasik Türk Edebiyatı’nın on yedinci
yüzyıl temsilcilerinden biri olan ve Nef’î
mahlası ile ün kazanmış olan Erzurumlu
Ömer Efendi (Karahan, 1985: 1) yazdığı
medhiyeler sebebi ile birçok kişi tarafından
pek çok kez [neredeyse her biri ayrı bir
servet değerinde] hediyelere boğulmuş,
ancak uyarıldığı hâlde yazmaya devam
ettiği hicviyeleri sebebi ile de dönemin
padişahı IV. Murat’ın emri ile vazifesinden
azledilerek
Edirne’ye
sürgüne
gönderilmiştir. Hem itibarını, hem de
görevini yeniden almak isteyen şair, IV.
Murat’ın Edirne’ye gelişini fırsat bilerek
kendisine bir kaside sunmuş; padişahın
gelişiyle Edirne’nin diğer şehirleri
kıskandırdığını,
halkın
gündüzünün
bayram, gecesinin ise Kadir Gecesi’ne
döndüğünü söylediği (Yıldız, 2011:284);

Verilen örneklerin dışında pek çok
[yetenekli] şair de aynı şekilde, yaşadıkları
dönemlerin
padişahlarına
sundukları
medhiyeler
ile
önemli
makamlara
getirilmiş ve ömürlerini rahatlık içerisinde
sürdürmüşlerdir.
Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğini
sürdüğü uzun yıllar boyunca yazılan
medhiyeler
kadar
hicviyeler
de
edebiyatımızın yapı taşlarından biri
olmuştur. Ancak medhiye yazmak nasıl ki
şairine
çoğu
zaman
mükâfatlar
kazandırmışsa da tam tersi hicviye yazmak
da şairlerin her dönemde mahvına sebep
olmuştur. Çünkü birini, özellikle de idari
anlamda güç sahiplerini (padişah, vezir,
paşa vb.) yermek, beraberinde önemli
riskleri de getirmiştir (Kılıç, 2012: 1746).
Çünkü esasen padişah dahil kimsenin
canının güvende olmadığı bir toplumda
iktidarı ve onu yöneten muktedirin
hicvedilmesi,
heccavlar
için
sonu
kestirilemeyecek bir sürecin başlangıcı
olmuştur (Yıldız, 2011:278).

Merhabâ ey pâdişâh-i âdil ü âlî-nijâd
Oldu teşrifinle şehr-i Edrine reşk-i bilâd
Devlet ü ikbâl ile Dârü’s-selam olsun sana
Gerçi olmuş bir zaman ecdâdına Dârü’l
cihâd
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Osmanlı dönemi şiirinde en fazla
hicvedilen
padişah
Kanuni
Sultan
Süleyman’dır. [İktidarı süresince adaleti ve
zaferleri sebebi ile Osmanlı’nın en sevilen
padişahlarından
biri
olan
Sultan
Süleyman’ın hiciv oklarına bu denli maruz
kalması,
sultanın
oğlu
Şehzade
Mustafa’nın ölümü için ferman vermesi ve
kendi çadırında öldürtmesi sebebiyle
olduğu
düşünülmektedir.]
Şehzade
Mustafa’nın ölümü ardından yazılan
şiirlerin tamamı mersiye türündedir ve bu
mersiyelerin en ünlüsü de Taşlıcalı Yahya
adlı şairin yazdığı Şehzade Mustafa
Mersiyesi’dir (Öztürk, 2013: 2150).
Taşlıcalı Yahya, padişahın kararlarının
dahi sorgulanmasının hoş karşılanmadığı
dönemde yazdığı mersiyesinde (Büyük
Türk Klasikleri, 1985: 23):

Benzer şekilde şair Nisâyî de, şehzadenin
günahsız, padişahın ise oğluna kıyacak
denli merhametsiz olduğunu ve oğlunu
mertçe öldürmediğini söylemektedir:
Zulm idüp ol nev-cevâna eyledün cevr-i
fezâ
Boynına dakdun kemendi cânına kıldun ezâ
Şefkat îmândur bilürken kılmadun havf-ı
Hudâ
Merhametsiz şâh-ı âlem n’itdi Sultan
Mustafa
Bunun dışında, padişahın Şehzade Mustafa
için
kurulan
komplodan
haberdar
olmamakla, gafil olmakla ve mert
davranmamakla suçlandığı:
Buna kim oldı sebeb yok mı şehâ hiç
haberin

Meded meded bu cihanım yıkıldı bir yanı

Kara toprağa ki düşdi yine şol verd-i terin

Ecel celâlîleri aldı Mustafa Hânı

Bu firak odına döyer nice yanmaz ciğerin

Tohındı mihr-i cemâli bozuldı erkânı

Bu eger erlik ise ancak ola bu hünerin

Vebale koydılar âl ile Al-i Osmânı

Padişehsin tutalım yok mu Hüdâdan
hazerin

“Medet, ecel eşkıyaları aldı Mustafa Han’ı,
Osmanoğullarını hile ile günaha soktular”
dizeleri ile tepkisini dile getirmiş, Ömer
meşrebinden [adaletli] bir padişahın
evladına
kıymasını,
[aslanların
da
yavrularını
öldürmesinden
hareketle]
“aslan huyu” olarak nitelendirmiştir
(Öztürk, 2013:2151-2152):

Mustafâ n’oldı kanı neyledün â pâdişehüm
(Sâmî)
ve yazarı bilinmeyen ancak Şehzade
Mustafa ağzından yazılmış başka bir
mersiyede de Sultan Süleyman yine
zalimlikle suçlanmış ve bu suçun hesabını
veremeyeceği söylenmiştir:

Bu vakıa olamaz halka kâbil-i ta’bîr

Aldanup düşmen sözine ey şeh-i âlempenâh

Ki Erdeşir-i vilâyetde ola âdet-i şîr
Bunun gibi işi kim gördü kim işitdi aceb

Kim görüptür kim kıya oglına ata bî-günâh

Ki oglına kıya bir server-i Ömer-meşreb
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Var mıdur şâhum cevabun olıcak kadı
Allah

yazışmalarında pek çok ve pek ağır
hicivler söylemiştir. Bunlardan biri, bir
kasidesinde övdüğü halde sonrasında
kendinden kötülük gördüğü Gürcü Mehmet
Paşa’ya yazdığı ve Sihâm-ı Kaza’nın en
ağır hicivlerinden biri kabul edilen
manzumesini
yazarak
üçüncü
kez
azledilmesine neden olan Gürcü Mehmet
Paşa’ya beddua etmektedir (Kazan,
2009:788):

Neyledüm kıydun bana devletli sultânum
baba.
Taşlıcalı Yahya, Şehzade’nin ölümünden
sorumlu tuttuğu kişilerden biri olan
Rüstem Paşa’ya ise ölümünün ardından şu
beyti yazarak beddua etmiştir (Kazan,
2009:786):
Gülmez idi yüzi mahşerde dahî gülmeyesi

Üçinci def’âdur bu Hak belâsın vire
mel‘ûnun

Çog iş itdi bize ol sağlık ile olmayası.
Aynı dönem devlet kademelerinde görev
alan memur şairlerden Zaifî6 de
çekinmeksizin padişahların dostluklarına
güvenilmez kimseler olabileceklerini,
sözlerinde durmadıklarını ve ölüm kararını
bir anda verip kardeşlerini katlettiklerini
söylediği Bostan-ı Nasayıh eserinde şöyle
demiştir (Öztürk, 2013: 2148-2149):

Ki yok yire beni ‘azl itdi olmışken senâhânı.
Ayrıca “a köpek” redifi ile yazdığı
(Kolçak, 2005: 288);
Gürci hınzırı a sams û n-ı muazzam a
köpek
Kande sen kande nigehb â n-ı alem a
köpek

Kılma şehler dostlugına i’timâd

Vay ol devlete kim ola mürebb î si anun
Bir senin gibi denî cehl-i mücessem a
köpek

Eyleme sevdiklerine i’tikad
Gelse gönüllerine cezvî hayâl
Katl iderler hiç virmeyüp mecâl
Kim bulardır bil birâderler kesen

Ne güne kaldı meded-i devlet- î Âl-i
Osman
Hey yazık hey ne musibet bu ne m â tem a
köpek

Giçürürler sözlerin ṭaġa taşa rahm
itmezler ataya kardaşa.

Ne ihanetdür o sadra bu zamanda ki anun
Olmaya sahibi bir Asaf-ı kerem a köpek

Osmanlı döneminin en önemli şair ve
hicivcilerinden biri olan Nef’î, gerek idari
eleştiride gerekse şairlerin karşılıklı

Sen kadar düşman-ı devlet mi olur a hınzır
Ne durur saltanâtın sâhibi bilsem a köpek.

İtseler ger ‘akd-ı ahd inanma sen

beyitleri ile [daha evvelki hicvinden ötürü
affedilmesinin verdiği cesaret ile] daha
ileri gidebilmiştir. Bir başka beytinde ise,
Paşa’ya yazdığı kasideden pişman, “ne

6

Zaifî, Kanuni’ye sunduğu Bostan-ı Nasayıh adlı
eserden dolayı cezalandırılmamış, hatta bu vesileyle
bizzat padişahın hoşgörüsüne mazhar olmuştur.
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anlayışı ne olgunluğu ne de güzel ahlakı
olmayan böyle bir orman ayısını insan hiç
metheder mi” diye kendine sormaktadır
(Eren, 2009: 34-37):

ve devlet makamında kimi gördüysem
rahatlığından kendi bile iğreniyordu dediği
beyitleri ile verilmiştir:
Kimi gördümse hükūmetkede-i cāh üzre
Rāhatından görinür ol dahı ikrāh üzre.

Ki ne idrâki var ne rüşdi var ne hüsn-i
ahlâkı

Hiciv türünü en fazla kullanan halk
şairlerinden
Seyranî
ise
padişah
Abdülmecid’i
Dolmabahçe
Sarayı’nı
yaptırmakla israf ettiğini söylediği şiirinde
(Umagan, 2002: 167):

Hiç insân medh eder mi böyle hırs-ı
çengelistânı
Domuz çobanı, Gürcü Ermenisi ve Türk
Çingenesi olan birinin [Gürcü Mehmet
Paşa], bir İslam ülkesinde vezir olmaya
layık olmadığını söyleyip:

Herkes belasını azdı da buldu
İnsanda evvelki sadakat n'oldu
Eski saraları beğenmez oldu

Vezîr-i mülk-i İslâm olmaga lâyık mıdur
andan

Yere sığmaz oldu sultan olanlar
diyerek, sultanı tenkit etmiştir.

Toñuz çobanı Gürcî Ermenisi Türkî
Çingânî.

Şairlerin devlet adamlarını veya yönetimi
eleştirilmeleri
konusundaki
yasaklar
yüzünden yaşanan sıkıntılar padişahın
yetkilerinin
kısıtlandığı
Tanzimat
Fermanı’na kadar devam etmiştir. Bu
dönemin ünlü hicivcilerinden Şair Eşref’in
herkesi susturup harabeye çevirdiğini
söylediği II. Abdülhamit’e bundan böyle
kapını açıp dostluğuna güvenecek kimseyi
bulama diyerek ilenmiştir (Kazan, 2009:
787):

bu ahmak aldatan vezirin makamından
azledilmesini, yerine izanı temiz bir vezir
geçirilmesini padişahtan istemiştir:
Gidersün bu har-ı ebleh-firîbi sadr-ı
dîvândan
Geçürsün yerine bir âsaf-ı pâkîze-iz‘ânı.
Bunun dışında, yazılan diğer yergi ve hiciv
örnekleri ise;
Nâbî’nin ilim irfan sahiplerine gerekli
değerin
verilmediğini,
devlete
ait
makamların yüceliklerini kaybettiği çünkü
makamların sahiplerinin yüceliklerinin
kalmadığının söylediği (Değer, 2012: 8082):

Halk arasında teneffüs eylemekten havf
eder
Her ne mümkünse yapup dünyâyı etdirdin
sükût
Bûmlar ötsün serîr-i şevketinde an-karîb

Pervāzdan inmezdi yire tā’rir -i devlet

Pâdişâhım perdedâr olsun kapında
‘ankebut.

Sermāye-i rif’at şeref-i ma’rifet olsa
15
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Şair Eşref’in çağdaşı ve yakın arkadaşı
olup bu toprakların yetiştirdiği en büyük
hicivcilerden biri olan Neyzen Tevfik ise
kötü huyları olan kişinin en sonunda
milletvekili
olduğunu
söylediği
dörtlüğünde şöyle demektedir (Pulur,
2009):

yeteneklerini çevrelerindeki şair olmayan
insanlar kadar, çoğunca rakibi oldukları
şairler için de kullanmışlardır. Bu amaçla
çıkılan yolda hicivlerin yanı sıra, latife,
mülâtefe, nükte, tariz ve tehzil gibi şiir
türlerinin ortaya çıkmasına vesile olmuşlar,
bazı yer ve araçlar ile birbirlerini
hicvetmekten büyük bir keyif almışlardır
(Atila, 2011: 97). Bu sebeple Klasik Türk
Edebiyatı’nda şairlerin başka şairleri
hicvettikleri veya kendini savundukları
şiirler önemli bir yere sahip olmuştur. Öte
yandan şairlerin birbirlerini hicvetmesinde,
muhataplarının da bir şair olmasından
kaynaklı olarak; hapis cezası, sürgün ve
ölüm cezalarına maruz kalabildikleri
nüfuzlu ve yetkili kişilere yazdıkları
şiirlerden daha yoğun bir sanat içerip
ortaya çıkan eser daha edebî bir niteliğe
sahip olmuştur (Aydın, 2014: 215).

Kime sordumsa seni doğru cevap
vermediler,
Kimi hırsız, kimi alçak, kimi deyyus dediler
Künyeni almak için partiye ettim telefon
Bizdeki kayda göre o şimdi meb’us dediler.
Ömrünün büyük bir bölümü sürgünlerde
geçmiş olan Ziya Paşa ise Cenevre’de
yaşadığı dönemde kaleme aldığı gazelde
adına dünya denilen yerde hükümet adı
verilmiş pek çok salhane gördüğünü ve ne
minnetin ne dünya keyfinin hükümet
kapısında
kalmaya
değmediğini
söylemektedir (Göçgün, 2001: 300):

Şairlerin birbirlerine yönelik yazdıkları
hicivlerde kuşkusuz en önemli yer, şair
Nef’î’ye aittir. Nüktedan yapısı ile yazdığı
beyitlerin dönem dönem ağır saldırı
niteliğine sahip olması ile tahrik
unsurlarının yoğun olması, şairin birçok
meslektaşı ile arasının açılmasına sebep
olmuş, pek çoğunun ise bu yolla nefretini
toplamıştır.

Cihân nâmındaki bir maktel-i âm’e yolum
düşdü
Hükûmet derler anda bir nice salhaneler
gördüm
Ziyâ değmez bu humârı keyfine meyhâne-i
dehrin

Şiirinin gücünün ziyadesiyle farkında7 olan
ve dönemin pek çok şairi gibi meydan
okumayı çok seven Nef’ î (Balaban, 2012:
465);

Bu işret-gehte ben çok durmadım amma
neler gördüm.
5.Şairlerin Kendilerine Övgüleri ve
Birbirlerini Hicvetmeleri

Kahramânım nîze vü şemşîre çekmem
ihtiyâç

Şairler, sahip oldukları duygu ve
düşüncelerini mısralar ile ifade edebilme

7

Nef’î’nin kaleme aldığı çok sayıda fahriyesi
mevcuttur.
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Hâme-i câdû-zebân tîğ ü sinânımdır
benim.

Şair Fırsatî’yi ise, mazmun bilmediği
ithamıyla hicvetmiştir.

şairlerin fıtratında olan savaşçılık ruhunun
kendisinde de olduğunu ancak sahip
olduğundan [dili] başka bir kılıca ihtiyaç
duymadığını söylemiş, rakiplerinden biri
olan Veysî için kaleme aldığı (Aydın,
2014:216- 219);

Fırsatî sen bu semti bilmezsin
Eyleme gel bizimle yok yere cenk
Sana kaç kerre dedim anlamadın
Sözde mazmûn gerekir a pezevenk (Nef’î)
İsmi literatürde yer almayan kadın şairin
Nef’î’nin namazdan çıktığı ve ardında
hizmetkarı olduğu bir anda kendisine
yanaşıp meleğin şeytana hizmetkar
olduğunu söylediği (Tuğluk, 2009: 10311032):

Hüneri var ise gelsün biricik elleşelüm
İşte tîg-ı suhen işte ser-i meydân-ı hayâl.
beytiyle, hüneri varsa gelsin, işte sözün
kılıcı işte hayal meydanının ucu, bir kere
elleşelim diyerek yine meydan okumuş ve
birçok şairi küçümsemiştir. Örneğin
şairliğe özenip yazmaya başlayan yeni
yetmelerin bin yıl çalışsalar bile fikirlerinin
kendisine ham geleceğini söylediği
(Karaköse, 2012: 41);

Yine dünyâ katı bî-âr olupdur
Melek şeytâna hidmetkâr olupdur
beytine;
Şâir mi oldun be-hey ayı kulaklı

Nev-heves bir müteşâ‘ir ki dahi biñ yıl eger

Sana bir şey gerek başı kalaklı

Fikr-i şi’r itse görinür yine endîşesi hâm
(Nef’î)

Budun arasıdır deryâ-yı ummân
Kadırgalar gezer seksen kürekli (Nef’î)

beytinde aslında bir anlamda kendisini
yüceltmiştir.

şeklinde
cevap
vermiştir.
Kendi
şiirlerinden oluşan bir divana sahip
olmayan ve kötü şiir yazdığı için dışlanan
Şair Vahdetî de Nef’ î’nin oklarından nasip
alarak şu şekilde hicvedilmiştir (Sheridan,
2012:193):

Şair öte yandan Bâkî ile Zatî arasındaki şiir
hırsızlığı kapışmasına dâhil olarak Zatî’yi
haklı görmüş ve Bâkî’nin lakabına [karga]
gönderme yaparak, söz bahçesinin gülü
olarak nitelendirdiği Zatî’nin ağzından
şöyle demiştir (Aydın, 2014: 216- 219):

Ey Vahdetî dünyaya 'aceb velvele verdün

Dediler Zâtî’ye birkaç gammâz

Bir zartaa ile nüh feleğe zelzele verdün

Bâkî-i zâğ uğurlar sözünü

Divanını tertibe mecal olmadı ahir

Dedi ol bülbül-i gülzâr-ı sühan

Evrak-ı perişanı osurdun yele verdün.

Besle kargayı çıkarsın gözünü (Nef’î)

Makam veya unvan tanımaksızın pek çok
yer ve kişiye ağır saldırılarda bulunan
17
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Ulemâ düşmeni bir hâin-i bî-dinsin sen

şairin, [istisnai olarak] cevap veremediği
tek şair ise bir kadı olmuştur.

Ehl-i dildir denilirse sana insaf değil

Sürgünden İstanbul’a dönen bu kadı’nın
beyitlerini
duyup
beğenen
Nef’î,
hicvedebilmek için kadıyı görmeye
gittiğinde, daha tanışmadan kadı tarafından
kendisine gönderilen (Tuğluk, 2009:
1032):

diyerek şairi ulema düşmanı bir dinsiz
olarak tanımlamıştır. Nef’î ise kendisine
yapılan saldırılara şu cevabı vermiştir:
İttifak edip bizi hicv etmeğe cem oldular
Tıflî Kafoğlu Nevî zâde hep oğlan uşak

Sakın ey Nef’î vü ef’î bana dökme zehrün

Hicivleri yüzünden birkaç kez azledilen ve
sürgüne gönderilen Nef’î, himayesinde
olduğu ve derin sohbetlerinde bulunduğu
IV. Murat’a verdiği hiciv yazmama
yeminini yeniden bozduğunda, hamisi
Sultan Murad’ın emri ile boğdurularak
öldürülmüştür.

Hakk-ı nân u nemeki ben de ferâmûş
ederim
Sakın ey mâr-ı siyâh bana dolaşma zinhâr
Seni tiryâk-ı hat-ı hicv ile bî-hûş ederim

Ölümünün ardından kendisine yazılan
şiirde ise Nef’î’nin dili yüzünden başına
gelen acı son şu sözlerle efsaneleşmiştir
(Sheridan, 2012:187):

şeklindeki iki beyit, Nef’î’nin özür dileyip,
onu hicvetmenin haddi olmadığını
söylemesine neden olmuştur.
Nef’î’nin hicivleri ile keskin kaleminden
nasibini alan diğer şairlerin ise bir araya
gelerek ittifak yaptıkları söylenmektedir.
Düşmanlık boyutuna varan bu ittifak
çerçevesinde, Faizî, Nef’ î için katli, dört
mezhepte de zehirli engerek yılanını
öldürmek gibi vaciptir derken Tıflî ise
düşmanlığını küfre vardırdığı şu beyitlerle
söylemiş (Eren, 2009:29):

Gökden nazire indi Siham-ı Kazasına
Nef’î diliyle uğradı Hakk’ın belasına.
Şairlerin birbirlerini hicvetmeleri, sadece
Nef’î
ve
dönemdaşları
arasında
yaşanmamıştır.
Örneğin
Lâmiî’nin,
divanında boş ve saçma şeyleri hicveden
şairleri eleştirme amacı ile kaleme aldığı
manzumesinde
heccavları
köpeğe
benzettiği şu dizeler (Aytaç, 2011: 83);

Nef’î’-yi rû-siyehin niydüğünü hep bildik
Kendi çingânedir amma babası Kürd-i
pelid

Şâ’ir-i seg halâde hecv dimiş

Şimdi bildirdi dahi âl-i Rasul’ün buğzun

Nola heccâva seg disem çü anun

Eyü varmış pohı yirinde yimiş

Ulema düşmeni hınzîr Yezid ibn-i Yezid

Rûz u şeb meyli poh yemege imiş

Küfri Bahâî’nin ise Nef’ î’ye (Pala, 2003:
157):
18
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Fatîn Davud Efendi’nin hangi dil üstadı o,
hazır edeyim, namusunu cümle aleme
vereyim, o berbada haddini bildireyim ki
anlasın bu dünyada himmet sahibi şairin
kim olduğunu anlamına gelen dizeleri ile
heccavlara meydan okumuştur (Kılıç,
2012:1748):

ayakkabıcı olduklarını söylemiştir (Değer,
2012: 86):
Kalublu sözle dime kıssa-h’an
dehanlarıdur
Ya köhne basmacı ya kefşger dükanlarıdur.

Haddini bildireyim hâsılı ol berbâda

Son olarak hicivci Ziya Paşa’nın şiir ile
ilgili olarak söylediği ve etrafına meydan
okuduğu şiiri ile heccavların sahip olduğu
hicivci kibrini bir kez daha görmekteyiz
(Uğurel, 2012: 16):

Anlasın himmet-i şâ’ir ne imiş dünyâda

Kim ki şi’rime atsa ta’ne taşı

O dahî etmesin erbâb-ı kemâli menfur.

Uğrardı benimle derde başı

Şöyle kim tîg-i zebânı edeyim amâde
Vereyim hırmen-i nâmûsunu cümle yâda

Şeyh Galib ise, Hayrabad adlı eseriyle
Attar’ın eserine yaptığı eklemeler ile
hikâyenin orijinalliğini bozmakla suçladığı
Nâbî için kaleme aldığı üç beyitte (Aydın,
2014:217):

Hicv idi muârıza cevâbım
Şemşir-i zeban idi kitâbım
6. Toplumsal Olaylar ve Diğer Kişilerin
Hicvedilmesi

Kim Nâbî’ye hiç düşer mi evfak

Osmanlı İmparatorluğu’nda duraklama
dönemi olarak adlandırılan on yedinci
yüzyıl, cehalet ile birlikte toplumun her
kademesinde ortaya çıkmaya başlayan
düzensizliğin dönemi olmuştur. Bu dönem
ayrıca devletin idari kademelerinde ve
devlet kurumlarında da suistimal başlamış,
rütbe ile her türlü haksızlık yapılır hâle
gelmiştir. Devletin idari kadrolarındaki bu
durumun
imparatorluğu
sürüklediği
karışıklıkta tahta çıkan on padişahtan altısı
tahttan indirilmiş, iki padişah ve bir Valide
Sultan öldürülmüş ve Osmanlı Tarihi
boyunca öldürülen üç şeyhülislam ise bu
yüzyıla denk gelmiştir. (Şans ve Göksel,
2013: 1).

Şeyhin sözine kelâm katmak
Ey kıssadan olmayan haberdâr
Nâkıs mı bırakdı Şeyh Attâr
İşte o kadardur ol hikâyet
Bâkîsi dürûg-ı bî-nihâyet
şeyhin sözleri üzerine söz eklemenin
Nâbî’ye yakışmadığını ve Nâbî’nin bu
hikâyeyi bilmediğini söyleyerek, Attar
eksik bırakmadı o hikâye o kadardır,
gerisi, sonu olmayan yalandır demiştir.
Nâbî ise cevaben kalıplı sözlerle hikâye
anlatanların ya eski basmacı ya da
19
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Anda çok nükteler nihân ancak

Bu denli karmaşık bir dönemde Nâbî, sahip
olduğu aydın sorumluluğunu yerine
getirmek
amacıyla,
cahil
halkın
bilinçlenmesi ve halkı eğitmek amacı ile
Hayriye adlı eserini kaleme almış ve bu
eser ile cahillere ve cehalete düşmanlığını
sürekli dile getirmiştir. Bu doğrultuda
yazdığı (Değer, 2012: 78):

Âkılun hâli zillet ile harâb
Câhilün mâlı bî-kerân ancak
Ehl-i fazluñ nasîbi âlemden

Mecālis-i cühelāda güzār iden eyyam

Ta’ne vü levm-i hâsidân ancak

Nice ceride-i evkātdan şümār olunur
Beytiyle cahiller ile geçirilen vaktin kayda
değer vakitler olmadığını söyleyerek
zamanın boşa harcandığını söylemiş,

Müstehakk olmayan be-nâm u azîz
Niçe nâm ehli bî-nişân ancak

Kitāblarla medārisde bahs ider tullāb
Kitāb cildi anuñçün cedel bozundısıdur

Götürildi yakîn ü hakk-ı sarîh

beyti ile medreselerde talebelerin kitap
okuduklarını ancak cahiller için kitabın
gereksiz bir şey olduğunu ve cahillerin
âlimlerle eşit olmasını, eşeklerin at
katarına öncü olmasına benzettiği beytinde
ise,

Söylenen bâtıl u gümân ancak.
Toplumsal konularda şiirler yazan ve on
sekizinci yüzyılda yaşamış olan Şair Lebîb
ise bölgesindeki sıkıntılardan bahsettiği
manzumesinde (Düzenli, 2012:1102):

Cāhillerüñ tefevvukı cāh ile ‘ārife

El-emân ey şehryâr-ı 'adl-perver el-emân

Olmak gibi hâr esblerüñ ser-tavilesi.

El-emân ey tâcdâr-ı dâd-gûster el-emân

diyerek
cehaletin
zararlarını
ince
dokundurmalarla
halka
anlatmaya
çalışmıştır.

diyerek her şeyin tersine döndüğünü ve
halkın
kurtuluşun
ancak
Allah’tan
beklendiğini söylemektedir. On dokuzuncu
yüzyılda yaşamış olan ve hiciv türünü en
fazla kullanan halk şairlerinden Seyranî ise
(Umagan, 2002: 167-169).

Cinanî ise; akıllıların harab, cahillerin ise
mülk sahibi olduklarından, faziletli
kişilerin
ayıplandığı
fakat
hak
etmeyenlerin değer gördüğü bir yer olan
dünyanın çok nükteli bir yer olduğundan
şikâyet etmektedir (Özmen, 2013:3);

Ormanda büyüyen adam azgını
Çarşıda pazarda seyran beğenmez
Medrese kaçkını softa bozgunu

Bu cihân bir aceb cihân ancak

Selam verek için insan beğenmez
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Zannetme ben Amasya’da paşalık eyledim,
Her çeşit insandan birkaç eşi var

Buldum yetim halkını babalık eyledim.

Mektepten koğulmuş günah işi var
Rabbiyesirden de dört yanlışı var

(…) Ne sûfiye ne rinde yarandım
zamanede,

Tahsil etmek için irfan beğenmez

Mescidde sübha, bezmde sahbalık eyledim.
Yazdığı hicivler nedeniyle sık sık başı
derde girmiş olan Ziya Paşa’nın atasözü
olmuşçasına dillere yerleşen şiirinde ise
milyonla çalanların yüksek mevkilere
yükseltilip baş tacı edildiği ancak birkaç
kuruş çalan hırsızın kürek cezasına
çarptırıldığını söylediği (Çiftçi, 1999a:
176)

dörtlükleri ile sahte sofuları yererken,
Küçük lokma ile dolmaz avurdu
Ne yaman insanı kasdı kavurdu
Cihanın külünü göğe savurdu
Geçti sadarete hayvan olanlar

Milyonla çalan mesned-i izette ser-efraz.
Birkaç kuruşu mürtekibin cayı kürektir.

dörtlüğü ile de sadaret makamındakilerin
görevlerinin hakkını veremediğini söylüyor
ve bu değersiz sadrazamlara köpek diyecek
kadar ileri gidiyordu (Akman, 2012:151):

beyti ile kötü üniforma iyilik getirmez
çünkü eşeğe altın işlemeli semer de vurulsa
eşek yine eşektir beyitleri çok sevilmiştir.

Buğday unu beğenmiyor enikler

Bed-asla neclibet mi verir hiç üniforma,

İplikten aşağı düştü ipekler

Zer-duz palan ursan eşşek yine eşşektir

Hep sedire geçti köpekler

1900’lü yıllara gelindiğinde ise hiciv
şiirine damgasını vuran iki şair, Şair Eşref
(ö. 1912) ve Neyzen Tevfik’in (ö.1953)
toplumsal olaylar karşısında söylediği
hicivler karşımıza çıkmaktadır. Şair Eşref,
doğruyu söyleyen yolundan dönmeyen biri
olarak doğru mazmunu bulursa kendini de
hicvedeceğini söylemektedir (Kaynak,
2013: 53):

Hânedan ayakta hizmet ediyor.
Bunun dışında, uzun yıllar sarayda
memuriyet görevinde bulunmuş ve vali
olarak Adana’da görev yaptığı 1880
yılında hayatını kaybetmiş Ziya Paşa, sahip
olduğu paşalık görevini ifa ederken, kibir
sahibi bir devlet adamı olmadığını, yetim
halka babalık ettiğini fakat mescidde ışık,
dost meclisinde masa olduğu halde ne
iman sahibine ne dinsize yaranamadığını
söylemektedir (Uğurel, 2012: 13):

Eylemem ölsem de kizb'i ihtiyar
Doğruyu söyler gezer bir şairim
Bir güzel mazmun bulunca Eşrefâ
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Kendimi hicveylemezsem8 kâfirim.

İşte Türkiyye’de şair olanın hâli budur!

Öte yandan kimse hakkında araştırmadan
söz söylemediğini, birini taşlıyorsa günah
olsun diye yapmadığını hatta İslam dininde
şeytan taşlamanın sevap olduğunu
söylemiştir (Çilesiz, 2012: 67-68):

1913 yılında Eşek adlı gazetede “Azgın”
mahlasıyla hicivler yayınlayan Neyzen
Tevfik (Yaşar, 2010:1950) ise;
Kim demiştir kanun alınmıştır ayak altına,
Böyle bir hâlin vukuunda hamiyyet
çiğnenir.
Devleti yolsuz görenler halt eder bir
beldede,
Kaldırım olmazsa kanun-ı hükûmet
çiğnenir.

Kimsenin hakkında tahkik etmeden söz
söylemem,
Eski bir darbımeseldir gerçi orman
taşlamak.
Hicv8 edersem zalimi, zâhid, “günah ettin”
deme,

Hayliden hayli kalınlaştı yobazlık yeniden,
Softalık zorlu anırtı ile aldı yürüdü.
Kara bir kinle taassub pusudan çıktı yine,
Yurdu şâhâne cehâlet yeni baştan bürüdü.

Din-i İslâmda sevaptır çünkü Şeytan
taşlamak!
ve Turgutlu ilçesi kaymakamlığına
atandığında ise bölgedeki yönetim
bozukluğunun ardından kaleme aldığı
(URL-1, Erişim Tarihi: 11.06.2014):

şiiri ile toplum ve yönetimdeki aksaklıklara
dikkat çekmiştir (Erdil, 2013; Mutlu,
2014).
Son olarak son dönemim hiciv şairi ve
sıradışı yazarı Aziz Nesin (ö. 1995)’in
çokbilmişliği hicvettiği şiiri ile (URL-2,
Erişim Tarihi: 16.06.2014).

Bir kasaphaneye dönmüş Kasaba,
Her yeri bir sürü bekler, oturur!
Öyle asayişi muhlel olmuş,

Bir kendisi var her şeyi bilen
Başka bilen yok sanıyor

Memleketlerde köpekler oturur.
şiiri ve yaşadığı baskılar sonucu Mısır’a
kaçmak zorunda kalmadan evvel kaleme
aldığı şiiri ile Türkiye’de şair olmanın
zorluklarından bahsetmiştirr:

Herkes kendini bir b..k sanır

Çektiğim cevr ü cefanın sebebinden sonra,

Fransız feylesofu Proudhon’un ünlü bir
sözü vardır

Ama bu herif kendini iki b..k sanıyor
ve Can Yücel’in (Yücel, 2007:32):

Deme kim: Bad-ı hava menkabe dellalı
budur!

Mülkiyet hırsızlıktır diye

Habs ile, nefy ile, işkence ile ömrü geçer,

Milletçe daha da ileri gidiyoruz biz
Mal diyoruz uyuşturucu maddeye

8

Çalışma kapsamında verilen örnekler arasında
hiciv kelimesinin nadir geçtiği yerlerdendir.

Mal sahibi de, yani mâlik
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Esrar kaçakçısı gibi bişey oluyor demek.

bir yaklaşımsa, mizah hicivden ayrı bir
türdür ifadesi de aynı şekilde hatalı bir
sonuca varılmasına neden olacaktır.

Ha bakın, felaket bununla kalsa iyi
Bizde sermaye denirdi eskiden fahişeye
Buna göre sermayedar da…
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BİR SOSYAL YARDIMLAŞMA PRATİĞİ OLARAK
ASKIDA KAHVE VE SADAKA TAŞI
Ensar ÇETİN
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Özet: Toplumların zihniyetini yansıtan en önemli kaynak maddi kültür unsurlarıdır. Sadaka taşları,
Osmanlı toplumun zihniyet dünyasını yansıtan çok özel bir uygulamadır. Bu uygulama, insanın ne
kadar incelebileceğini göstermesi açısından son derece güzel bir örnektir. Sadaka taşı uygulaması,
bir İtalyan geleneği olan “askıda kahve” ve son yıllarda bunun bir taklidi olarak ülkemizde
görülmeye başlanan “askıda ekmek” uygulamasıyla kıyaslanamayacak derecede işlevsel ve
insanidir. Bu makalede; bir sosyal yardımlaşma pratiği olan “askıda kahve” ve bunun benzeri
olarak ülkemizde görülen “askıda ekmek” uygulaması ile Osmanlı toplumunda karşımıza çıkan
“sadaka taşı” uygulaması sosyal- psikolojik açıdan karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Askıda kahve, Askıda ekmek, Zimen defteri, Sadaka Taşı, Osmanlı toplumu,
Toplum yapısı, Sosyal yardımlaşma

AS A SOCIAL CHARITY PRACTICE
SUSPENDED COFFEE AND CHARITY STONE
Abstract: Society reflects the mindset of the most important resources are the elements of material
culture. Charity stones, Ottoman society reflects the mindset of the world is a very special
applications. This application can be in terms of showing people how much thinner is an example
of extremely beautiful. An Italian tradition of charity which carries application “ suspended
coffee" and in recent years it began to be seen as an imitation in our country, "suspended bread"
application is vastly functional and humanitarian. In this article, a social welfare practice, the
"suspended coffee" and like it, as occurred in our country "suspended bread" with the application
in the Ottoman society we face the application of "charity stone" social-psychological perspective
in comparison are discussed.

Key Words: Suspended coffee, Suspended bread, Ziman Book, Charity Stone, Ottoman Society,
Community Structure, Welfare

1.GİRİŞ

1.1. Yardımseverlik Kavramı

İnsan maddi veya manevi ihtiyaçları
karşılayabilmek
için
her
zaman
başkalarının yardımına ihtiyaç duymuştur.
Bu sebeple, insanların ihtiyaçlarının
giderilmesi toplum hayatının devamı ve
huzuru için hayati bir önem taşımaktadır.
İnsanlar, ihtiyacı olan diğer insanlara
yardımda bulunma eğilimdedir. Özellikle
salgın hastalık, kuraklık, savaş gibi
toplumun çoğunluğunu etkileyen olaylar
sırasında yardımseverlik çok daha önemli
hale gelmektedir.

Türk Dil Kurumu’nun Büyük Türkçe
Sözlüğünde, yardımseverlik kavramı;
hayırseverlik, hayırsever olma durumu,
iyilikseverlik olarak tanımlamaktadır. Bu
tanımda yer alan hayırsever kavramı, aynı
sözlükte
iki
farklı
şekilde
ifade
edilmektedir.
Bunların
birincisi;
yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç
olanlara iyilik ve yardım etmesini seven,
iyiliksever, yardımsever, hayırperver;
ikincisi ise halkın yararı için okul, çeşme,
hastane vb. yaptıran şeklindedir (TDK,
2010).

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” inanç ve
felsefesiyle kurulan Osmanlı Devleti’nde
insan onuru her şeyin üzerindedir. Herkes
gibi fakir insanın da bir onuru olduğu
unutulmamış, ona, yardım ederken hep bu
bilinç ve incelik içinde davranılmaya özen
gösterilmiştir.
Sayıları gün geçtikçe azalan ancak bir
zamanlar Anadolu’nun çeşitli yerlerinde
çok sayıda bulunduğu tahmin edilen, ancak
günümüzde ne işe yaradıkları, kimler
tarafından ve ne zaman dikildikleri
hakkında çoğu insanın hiçbir fikrinin
olmadığı sadaka taşları, gayet sade ve
mütevazı olmanın yanında çok derin bir
anlam içermektedir.
Bu çalışmada, Osmanlı toplumundaki
yardımlaşma
kurumlarının
zirvesini
oluşturan “sadaka taşı” ve “zimen defteri”
ile “askıda kahve” ve Batı kaynaklı bu
uygulamadan esinlenerek son yıllarda
Türkiye’de uygulanmaya başlanan “askıda
ekmek” uygulaması sosyal- psikolojik
açıdan
karşılaştırılmalı
olarak
ele
alınmaktadır.

İngilizce karşılığı “philanthropy” olan bu
terimin Türkçe’deki karşılığı hayırseverlik
olmakla birlikte aslında bu kelimenin tam
anlamını karşılayamamaktadır. Dilimizde
hayırseverlik
veya
yardımseverlik,
çoğunlukla tarihi gelişimi sebebiyle
bireylerin dini, vicdani veya duygusal
güdülerinden hareketle yapılan yardımları
çağrıştırmaktadır.
Ancak
uluslararası
düzeyde
“filantropi”
terimi
bu
çağrışımlardan ziyade birey ve kurumların
içinde bulundukları toplumların refah
seviyesini
yükseltmek
amacıyla
(çoğunlukla sivil toplum kuruluşlarına ve
stratejik bir planla) bağışta bulunmaları
şeklinde tanımlanmaktadır (Bikmen &
Meydanoğlu, 2006: 8 ).
Leibniz, yardımseverliği, sevme ya da
şefkat gösterme alışkanlığı olarak ifade
etmektedir. Leibniz’e göre sevmek ya da
şefkat
göstermek
başka
birinin
mutluluğundan haz almak veya başkasının
mutluluğunu kendi mutluluğu olarak kabul
etmektir. Akıl, yardımseverliği düzenleyen
şeydir, yani akıl neyin başkalarının

yararına olduğunu ve bu yararların nasıl
sağlanacağını belirler. Adil bir insan,
sadece diğerlerine karşı yardımseverlik
hissi gütmez, ayrıca diğerlerinin iyiliği için
girişimlerde de bulunur (Akt. Sarıyer,
2011).
Sayın Vahdettin Başcı’ya göre ise,
yardımseverlik insani bir değerdir.
İnsanların ihtiyacı olanlara yardım
etmesinin çok uzun bir geçmişi vardır
(Başcı, 2007: 1). Dostoyevski’nin "Her
insan herkes karşısında her şeyden
sorumludur" sözü de bu görüşü destekler
mahiyettedir (Sarıyer, 2011).
Yardımseverlik kavramını, bireysel yardım
ve kurumsal yardım olarak ele almak
mümkündür. Özellikle bireylerin aile
yakınları, komşular ya da tanımadıkları
bireylere ya da kurumlara yaptıkları her
türlü bağış, yardım, iyilik, destek vb.
bireysel yardımdır. Bu tür yardımlar,
bireylerin dinî, vicdanî ya da duygusal
olarak yaptıkları yardım faaliyetleridir.
Kurumsal
yardım
ise
işletmelerin
toplumun refahını artırmak amacıyla bir
vakfa bağlı bir biçimde gerçekleştirdikleri
yardımlardır. Bu yardım türü, bazen kâr
amacı gütmeyen herhangi bir vakfa bazen
de bilinen veya bilinmeyen belirli kişilere
yapılan
gönüllü
bağışlar
şeklinde
gerçekleşmektedir (Raiborn vd. 2003: 47;
akt. Sarıyer, 2011).
Aslında kurumsal yardımın da temelinde
bireysel yardım yatmaktadır. Bu amaçla
öncelikle bireyleri yardıma yönelten
nedenlere bakılmalıdır. Bu nedenlerin
ilkini, psikolojik nedenler oluşturmaktadır.
Psikolojik rahatlama, mutlu olma, suçluluk
duygusunu bastırma, paylaşma, iyilik

yapma, topluma katkı sağlama gibi
davranışlar gösteren birey, hayır işleyerek
“ruhunu rahatlatır”. Mesela, yardım
kermeslerinde satılmak üzere tüketim
malzemesi bağışında bulunanlar, dini
duygu birikimi ve grup içi dayanışma
duygularının dışavurumuna aracılık ettiği
oranda vicdani bir rahatlama sağlamakta ve
bu tür organizasyonlara daha fazla katılım
için motive olmaktadır (Macit, 2002: 185).
Bireyleri yardımseverliğe yönlendiren
ikinci faktör ise din veya dine dayanan
nedenlerdir. İslam dinine göre zenginlerin
mallarında muhtaç insanların hakları
vardır. İslami bir yardımlaşma kurumu
olan zekât, bu kişilere haklarını vererek
malı temizleme anlamına gelir. Aslında
burada zekât verene de alana da mesaj
vardır. Bu mesaj; zengin dolayısıyla zekât
veren kişinin kibirlenmemesi ve zekâtını
verirken ona göre davranması, zekât alan
içinde kendine zekât verene karşı mihnet
duymamasıdır (Kuran, 2002: 94- 95).
Ramazan
bayramında
yoksul
Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak,
onların bayram sevincine katılmalarını
sağlamak ve oruçlarını rahat bir şekilde
tutabilmelerine yardımcı olmak için verilen
fıtır sadakası da İslam dinine dayanan bir
sosyal yardımlaşma ibadeti çeşididir.
Yardım etmenin diğer bir nedeni de
kültürel yapıdır. Aile büyüklerinden
öğrenilen yardımseverlik, sonraki kuşaklar
tarafından devam ettirilmektedir. Osmanlı
toplumunda
şehir
meydanlarına,
camilerim, imaretlerin veya çeşitli hayır
hizmeti veren binaların avlularına veya
yalınlarına yerleştirilmiş “sadaka taşları”
bunun bir örneğidir (Kiraz, 2007: 14).

Türk toplumunda İslam dininin etkisiyle
şekillenen ve zirve noktasına ulaşan
yardımlaşma ve dayanışma geleneği
özellikle Selçuklu Devleti ile birlikte
kurumsal
bir
yapıya
kavuşmuştur.
Selçuklular döneminde “Ahilik”, Osmanlı
döneminde ise “Lonca” olarak adlandırılan
meslek örgütleri ve çok geniş yelpazede
hizmetler veren vakıflar yardımseverliliği
kurumsallaştırmıştır
(Balıkçıoğlu
&
Karacaoğlu, 2007: 122).
İlk
vakfın
ne
zaman
kurulduğu
bilinmemekle birlikte eski Türkler,
Moğollar, Farisiler, İslamiyet öncesi
Araplar, Yahudiler, Romalılar ve Bizans’ta
vakıf uygulamalarının olduğuna dair pek
çok
kaynak
bulunmaktadır.
İslam
kaynakları, ilk vakfın, müminlerden birinin
kendisine bıraktığı malın müminlere
kullanılması amacıyla Hz. Muhammed (s)
tarafından
kurulduğunu
yazmaktadır
(Akgündüz, 1996: 11).
1.2.Askıda Kahve
“Askıda Kahve’’ çok eski bir İtalyan
geleneğidir. Bu geleneğe göre; herhangi
biri kafeye girer, “iki kahve biri askıda”
der. Garson bir kahve getirir. Kahvesini
içen kişi iki kahve parası ödeyerek çıkar
gider.
Askıda kahveler için giriş kapısının dış
yüzüne asılmış bir pano vardır. Garson
panoya askıda kahve olduğunu belirten bir
kâğıt iliştirir. Fakir ama kahve içmek
isteyen biri bu panoya bakar, eğer askıda
kahve varsa kafeye girer, bir kahve askıdan
olsun lütfen, der. Garson bu kişiye
kahvesini getirir, sonra da panodaki
kâğıtlardan birini çıkarır. Ne kahve
ısmarlayan kimin için ısmarladığını bilir ne

de kahvesini içen kendisi için kahve
ısmarlayanı bilmez. Böylece kahveyi içen
kişi kahveyi ısmarlayan kimseye minnet
duygusu yaşamaz.
Evet, kahve ısmarlayan, kimin için kahve
ısmarladığı bilmez, kahveyi içende kendisi
için kimim kahve ısmarladığını bilmez.
Ancak bu durumu bilen birileri vardır ve
olacaktır. Kahveyi ısmarlayan bu garsona
söylediği için bunu hem garson hem de o
anda orada olanlar duyar. Askıdan kahve
içmek isteyen içinde durum aynıdır.
Açıktan
yardım,
yardım
edenin
samimiyetini yardım alanında benliğini
olumsuz etkilemesi her zaman ihtimal
dâhilindedir. Yani askıdan kahve içmek
insan onurunu kırabilir.
Askıda kahve uygulaması “Alman usulü”
diye bilinen uygulamanın ortaya çıktığı
Batı toplumu için bir insaniyetlik olarak
görülebilir. Ancak insan onurunu her şeyin
üzerinde tutan Osmanlı toplumunda uzun
yıllar uygulanmış olan, ne yardım edenin
yardım ettiğini ne de yardım alanın yardım
aldığını hiçbir kimsenin görmediği,
uzaktan görenlerin ise yardım alanı
veriyormuş gibi, yardım edeni de yardım
alıyormuş gibi gösteren, böylece de yardım
edenin kibirlenmesini, yardım alanın da
incinmesini
önleyen
“sadaka
taşı”
uygulaması ile kıyaslandığında oldukça
kaba bir yardım şeklidir.
Ayrıca askıda kahve uygulaması ayni bir
yardım olduğu için fakir insanlar sadece
kahve vb. ihtiyaçlarını giderebilmektedir.
Bu yönüyle de askıda kahve çok işlevsel
değildir. Örneğin; çocuğuna küçük bir
hediye götürmek isteyen fakir bir baba ona,
kahve
götüremez.
Sadaka
taşı
uygulamasında ise yardım nakdi olduğu

için, fakir bir baba sadaka taşından buradan
aldığı nakit yardımla, eşine bir demet çiçek
veya çocuğuna küçük bir hediye
götürebilir. Bu yönüyle bakıldığında da
sadaka taşı uygulaması çok daha işlevsel
ve insani durumdur.
1.3.Askıda Ekmek
“Askıda ekmek”, bir İtalyan geleneği olan
“askıda
kahve”den
esinlenilerek
Türkiye’de uygulanmaya başlamış bir
yardım şeklidir. Bu yardım şu şekilde
gerçekleşir: Mahalle fırınından ekmek alan
bir kişi iki ekmek bir askıda kalsın der ve
iki ekmek parası öder bir ekmeği alır ve
gider. Fırıncı görünür bir yere yerleştirdiği
panoya askıda ekmek olduğunu belirten bir
yazı ya da işareti yerleştirir. Ekmeğe
ihtiyacı olan fakir biri de fırına gelir ve
askında bulunan ekmeklerden ihtiyacı
kadar ekmeği alır ve gider.
Olsun ne güzel bir uygulama. Ne hoş,
yabancı bir geleneğin taklidi bile olsa bu
kadar insani bir gelenek her toplumda baş
tacı edilip sürdürülmeli diye düşünenler
mutlaka olacaktır. Ancak bu düşünce,
kendi geçmişinde çok daha güzel örnekleri
olan bir toplum için daha azına razı olmak
anlamına gelir. Bu,“Güneşi ceketinin
astarı içinde kaybetmiş bir millet”in
yolunu bulmak için ateş böceklerinin
ışıklarından medet beklemesine benzer bir
durumdur. Kendi kültüründen habersiz
başka toplumların kültürünü hayran hayran
taklit etmeye çalışan bir toplum kötü bir
taklitçilikten öteye gidemez.
1.4. Zimen Defteri
Askıda ekmek uygulaması ve özellikle
Ramazan yapılan açıktan ve kameralar
önünde reklam amaçlı yapılan yardımlara,

buna
yardım
denebilirse,
Osmanlı
toplumunda rastlanmamaktadır. Osmanlı
toplumunda yardımlaşmanın esasını “Sağ
elin verdiğini sol el bile görmesin” anlayışı
oluşturmaktadır.
Osmanlı toplumu sosyal yardımlaşmayı bu
incelikle geçekleştirmek için kendine has
birçok yol ve yöntem geliştirmiştir. Bu
yollardan biri de “zimen defteri”
uygulamasıdır. Bu uygulamaya şu şekilde
gerçekleştirilmekteydi; Ramazan ayında,
hali vakti yerinde olanlar tebdil-i kıyafet
yaparak hiç tanımadıkları semtlere gider,
bakkal veya manava, içerisi sakin olduğu
bir anda, içeri girer ve "Zimen defteri”niz
(Borçlu ile borcunun miktarı yazılı olan
defter) var mı?" diye sorardı. Esnaf bu
defteri çıkarınca, "Lütfen baştan, sondan
ve ortadan şu kadar sayfanın hesabını
yapınız." der. Esnaf da bu kadar sayfanın
toplamını hesaplar, bu kişi de "Silin
borçlarını, Allah kabul etsin" diyerek
borcu öder ve çeker giderdi (Doğru, 2012).
Böylelikle, borcu ödenen, borcunu
ödeyenin kim olduğunu, borcu sildiren ise
kimi borçtan kurtardığını bilmezdi. Bu
şekilde yardım eden kişi, sırf Allah'ın
rızasını kazanmak ve ihtiyacı olanın
sıkıntısını gidermek amacıyla; karşılıksız,
riyasız, gösterişsiz olarak verdiklerini
unutur ve bu şuurla verebilmenin de bir
mazhariyet, Allah'ın bir lütfü olduğunu
düşünerek, şükreder, borcu ödenen de
borcunu ödeyen kişi için Allah’a dua eder
ve hiçbir mihnet duymazdı.
1.5.Sadaka Taşı
İbn-i Haldun, meşhur eseri Mukaddime’de,
toplumların maddi kültür değerlerinin
yanında manevi kültür değerlerini de
ayrıntılı olarak ele almış, neticesinde ise

bir toplumun gücünde ve ömrünün
süresinde manevi değerlerinin, yani
zihniyeti oluşturan değerlerin belirleyici
olduğu sonucuna varmıştır (Topbaş, 1999:
473).
Sözlükte “gerçek olmak”, “doğruluk” bibi
anlamlara gelen “sıdk” kökünden türeyen
“sadaka” kelimesi İslam inancına göre
Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için
ihtiyaç sahiplerine yapılan gönüllü veya
zekat gibi dinen yapılması zorunlu, nakdi
ve ayni yardımları ifade eder. İnsanlığın
doğasında bulunan yardımlaşma ve muhtaç
olana yardım etme duygusu yanında
dinlerin ve ahlaki öğretilerin teşvikiyle,
devlet tarafından zorunlu olarak toplanan
vergiden ayrı olarak ihtiyacı olanlara
destek sağlamak amacıyla özveride
bulunma uygulamaları değişik yöntemler
altında toplumsal yaraların sarılması ve
toplumsal barışın sağlanmasına önemli
katkılar sağlamıştır (Duman, 2008: 383).
Osmanlı toplumunda varlıklı insanların
ihtiyacı olan insanlara, hatta ihtiyacı olan
hayvanlara yardımcı olması için geliştirilen
çok sayıda ve farklı yöntemlerle hizmet
veren yardım kurumu mevcuttur.
Halk
tarafından kurulan çeşitli vakıflar aracılığı
ile insanların hizmetine sunulan binek
taşları, mola taşları ve sadaka taşları gibi
eserler insanı hayrete düşürecek türden çok
ilginç örneklerdir. Osmanlı toplumu,
vakarından dolayı fakirliğini gizleyenlere,
ihtiyaçlarını kimseye açamayanlara, "alan
el" olmanın ezikliğini yaşatmamak ve
onları istemek zorunda bırakmamak için
gayet zarif bir yardım yolu olarak "Sadaka
Taşı"nı geliştirmiş (Özönder, 2000: 155161).

Müslüman toplumlarda, hemen her
dönemde sadakanın insan onurunu
kırmayacak biçimde verilmesine büyük
önem verilmiştir. Bu yapılırken de dilenme
ve dilencilik insan onuruna uygun
görülmemiştir.
Osmanlı
toplumunda
‘sadak taşı’, ‘sadak çukuru’, ‘zekat
kuyusu’, ‘zekat taşı’, ‘dilenci mihrabı’ ve
‘hayrat deliği’ gibi muhtelif isimlerle
bilinen ve Tanzimat Dönemi’ne kadar da
yaygın olarak kullanılan bu yardımlaşma
uygulaması, insan onurunu kırmadan
yardımlaşmayı
sağlamak
amacıyla
geliştirilmiş bir yöntemdir (Bayhan, 2010:
25).
Osmanlı iffet ve hayâsından dolayı
fakirliğini gizleyenler; onur ve vakarından
dolayı ihtiyaçlarını kimseye açamayanlar
için, ince ve farklı yardım, destek ve
himaye yol ve metotları bulunmuştur.
Onlara “alan el” olmanın utanç ve
ezikliğini yaşatmamak için, gayet zarif
yardım şekilleri geliştirmiştir. Böylece
“alan el” hicaptan, “veren el” de gurur ve
riyadan korunmuştur. İşte, her türlü tebrik
ve
takdire
layık
yardımlaşma
vasıtalarından birisi, hatta bir bakıma
birincisi, “Sadaka Taşları”dır (Özönder,
2000: 155- 161).
Sadaka taşları, genellikle, birkaç sokağın
birleştiği bir köşede; İmaret veya diğer
sosyal yardım kurumlarının yakınlarında;
tekke, dergâh, zaviye, mezarlık, türbe gibi
yerlerin yakın çevresinde ve mescit, camii
gibi ibadethanelerin yakın çevresinde
bulunmaktadır (Özönder, 2000: 155- 161).
Sadaka Taşları aracığı ile çoğunlukla nakdi
yardım yapılsa da bazen ayni yardım da
yapılıyordu. Nakdî yardım özellikle uçup
kaybolmaması için de kâğıt para yerine

madeni paralar bırakılarak yapılırdı. Aynî
yardım ise giyim, kuşam eşyaları ve çeşitli
besinler bırakılarak yapılıyordu. Fakirler
sadaka taşında birikenlerden sadece
ihtiyacı olan şeyleri ve muhtaç olduğu
miktar kadarını alarak, kalanını başkalarına
bırakmaya özen göstermişlerdir. Bu kanaat
ve diğergamlık her türlü takdire layıktır
(Özönder, 2000: 155- 161).
Günümüzde Sadaka Taşlarının büyük
kısmı bir kenarda unutulmuşlardır. Bir
kısmı da değişen dünya şartları ve sosyal,
kültürel hayat sebebiyle kullanılmaz hale
gelmiştir. Kullanılmadıkları için neye
yaradıkları bilinmediğinden kıymeti ve
görevi anlaşılamayan bu fazilet abidesi
sadaka taşlarından mevcut olanlarının
koruma altına alınması ve kendi kültürüne
yabancılaşmış “askıda kahve”ye bakıp
“askıda ekmek” kampanyası düzenleyerek
Batı’yı taklit etmeye çalışan yeni nesillere
tanıtılması gerçekten takdire şayan bir
hizmet olacaktır (Özönder, 2000: 155161).
Sayın Ahmet Yüksel Özemre; "Üsküdar
Ah Üsküdar" isimli eserinde sadaka taşı ile
ilgili hatıralarını şöyle ifade etmektedir:
"Üsküdar'da bazı mahallelerde "Fıkarâ
Taşı" bulunurdu. Mahalle sakinleri yatsı
namazına camiiye giderken taşın kovuğuna
bir miktar para bırakırlardı. Yatsı
namazından sonra camiiden ihtiyacı
olanlar en son çıkar ve taşın yanından
geçerken
taşın
kovuğuna
ellerini
daldırarak
bir
miktar
para
alırlardı.
Kimse
paranın
hepsini
kaldırmayı düşünmezdi. Ertesi günün
ekmek parasını almak onlara yeterdi, öyle
ki ertesi sabah fukara taşında hâlâ para
kalmış olduğu dahi vâki idi.

Üsküdar ahalisi sokağa çıkarken fakirlere
vermek üzere cebinde daima bozuk para
bulundururdu. İsteyene sadaka mutlaka
verilirdi.
Fukara, sarhoş bile olsa, asla tahkir
edilmezdi.
Sarhoşa
nasihatin
tesir
etmeyeceğini iyi bilen Üsküdarlılar
yalnızca:
"Allah
ikrahlığını
versin, umurunu hayra tebdil etsin,
evlâdım!" diye dua eder; cevap olarak da:
"Âmin efendim; Allah sizden razı olsun!"
duasını alırlardı.
2002 yılının başlarında küçük kızım Rabia
ile Üsküdar çarşısından geçerken yaşlı bir
zat karşıma çıkıp: "Allah rızası için bir
sadaka!"
deyince
eski
Üsküdarlı
alışkanlığımla pardösümün cebindeki
tomardan bir adet çekip kendisine takdim
ettim. Bu sırada birkaç adım ilerideki bir
balıkçı dükkânının önündeki balıkçıların
bana doğru: "Verme verme! Bu herif
zenginin tekidir" diye bağırdıklarını
duydum.
Onların hizasına geldiğimizde o en çok
şamata yapana hitaben: "Oğlum Üsküdar
adabında isteyene, varsa, verilir" dedim.
Balıkçı: "Bey baba, o zaman bana da
versene!" diye yılışınca, ben gene
cebimden dilenciye verdiğim kadar bir
parayı
çıkarıp
avucuna
bırakarak
yürüdüm.
Bir ara balıkçı ne yaptı diye arkasına
bakan kızım, balıkçının afal afal bir
elindeki paraya bir bana bakıp durduğunu
görmüş." (Özemre. 2007: 95- 96)
Osmanlı başkenti olan İstanbul’un hemen
hemen her semtinde bulunan sadaka
taşlarına Anadolu’nun çoğu eski yerleşim
yerlerinde de rastlamak mümkündür.

İstanbul Üsküdar Doğancılar’daki İmrahor
Camii yanında bulunan “sadaka taşı”;
İstanbul Karacaahmet'te, Karacaahmet
Sultan Türbesi karşısında bulunan Fethi
Ahmet Paşa Camii yanında bulunan
“sadaka taşı”; Karacaahmet’te Aşçı başı
Camii avlusunda bulunan “sadaka taşı”;
İstanbul Fatih’teki, Mehmet Ağa Camii
avlusundaki “sadaka taşı”; İstanbul’un
Fatih ilçesinin Kocamustafapaşa semtinde
bulunan Sümbül Efendi Camii avlusundaki
“sadaka taşları”;
İstanbul’un Fatih
ilçesinin
Süleymaniye
semtindeki
Süleymaniye Camii avlusunda bulunan
“sadaka taşları”; İstanbul’un Fatih ilçesinin
Eminönü semtinde bulunan Yenicamii
Camii’nin avlusunda bulunan “sadaka
taşı”; İstanbul’un Beyoğlu ilçesinin
Karaköy semtinde bulunan Arap Camii
Camiisi’nin avlusunda bulunan “sadaka
taşı”; İstanbul’un Fatih ilçesinin Laleli
semtinde bulunan Laleli Camii’nin
avlusunda
bulunan
“sadaka
taşı”;
İstanbul’un Fatih ilçesinin Eminönü
semtinde
bulunan
Nuruosmaniye
Camii’nin avlusunda bulunan “sadaka
taşı”; İstanbul’un Eyüp ilçesinde bulunan
Cafer Ağa Medresesi avlusundaki “sadaka
taşı” (Sevim, 2010: 88- 104); Kayseri
Yahyalı’daki Ulu Cami’nin bulunan
“Sadaka Taşı” (Köşker,1997); Ankara’daki
Kesikbaş
Türbesi’nin
kuzeybatısında
bulunan “sadaka taşı; Ankara’daki Yeşil
Ahi Camiisi’nin girişi ve camiinin
avlusunun içinde bulunan “sadaka taşları”;
Ankara’daki
Hacı
Bayram
Veli
Türbesi’nin içinde bulunan “sadaka taşı”;
Ayaş Ulu Camii’nin batı kapısının yanında
bulunan “sadaka taşı”; Lüleburgaz Sokullu
Mehmet Paşa Camii’nin son cemaat
yerinin hemen önünde bulunan “sadaka
taşı”;
Sivas
Kale
Camii’nin

kuzeydoğusunda bulunan “sadaka taşı”;
Bafra Büyük Camii’nin avlu giriş kapısının
yanında bulunan “sadaka taşı”; Yozgat
Çapanoğlu
Camii’nin
avlusunun
kuzeydoğu dış köşesinde bulunan “sadaka
taşı”; Salihli Camii’nin kuyeydoğu dış
köşesinde bulunan “sadaka taşı” (Acun,
2007: 45- 46); Çankırı’daki Çivitçioğlu
medresesinin giriş kapısının hemen sağ
tarafında bulunan “sadaka taşı” ve
Çorum’daki Dördüncü Murat (Ulu) Camii
avlusundaki şadırvanın hemen önünde
bulunan “sadaka taşı” buna birer örnektir.
Bazen bir duvara örülmüş, bazen bir camii
avlusunda bazen de bir sokak ya da
meydanda karşımıza çıkan bu sade ve
mütavazı sadaka taşları, kendine ve
kültürüne yabancılaşmış bir toplumun
sessiz şahitleri olarak durmaktadırlar.
Osmanlı Devleti’nin hâkim olduğu
coğrafyada yaygın olarak kullanıldığı
anlaşılan ve günümüzde korunması gerekli
kültürel varlıklar arasında anılan sadaka
taşları; Osmanlı toplumunda, mutluluğu
başkalarını mutlu etmekte bulan insanların
yaşadığının birer sessiz tanıkları gibidir
(Bayhan, 2010: 25).
Osmanlı toplumunda din hayatın neredeyse
tamamını kaplamıştır. İnsanlar, günlük
işlerini yaparken, çarşıda, mahallede ve
evde davranışlarını dinin esaslarına göre
düzenlemeye özen gösterirdi. Bunun en
güzel ve somut örneklerinden biride hemen
her şehirde rastladığımız ancak mahiyeti
hakkında çok az kişinin bir şeyler bildiği
sadaka taşlarıdır. Toplumların zihniyetini
yansıtan en önemli kaynak maddi kültür
unsurlarıdır. Sadaka taşları Osmanlı
toplumun zihniyet dünyasını yansıtan çok

özel bir uygulamadır. Bu uygulama insanın
ne kadar incelebileceğini göstermesi
açısından son derece güzel bir örnektir.
“Sadaka taşı” uygulaması bir İtalyan
geleneği olan “askıda kahve” ve son
yıllarda bunun bir taklidi olarak Türkiye’de
görülmeye başlanan “askıda ekmek”
uygulamasıyla kıyaslanamayacak derecede
işlevsel ve insanidir.
Türkçede “kaş yaparken göz çıkarmak”
diye bir deyim vardır. Yani iyi de olsa bir
şey yaparken bir zarara neden olmamak
gerekir. Aynen bunun gibi bir insanın
maddi ihtiyacını giderirken onun kişiliğine
zarar verici davranışlardan kaçınmak
gerekir. Osmanlı toplumunda buna her
semtin muhtelif yerlerine yerleştirilen
“sadaka taşları” bu iş için harika bir çözüm
olmuş. Sadaka taşları maddi yönüyle son
derece sade, taşıdığı anlam ve yerine
getirdiği
işlev
açısından
Osmanlı
medeniyetinin zirve noktalarından biridir.
Bir bölgede sadaka taşı olması, fakiriyle
zenginiyle o bölgede yaşayan insanların
zihniyetini ortaya koyması bakımından çok
önemlidir.
Dış görünüşü genelde çok sade olan sadaka
taşları genel olarak bir buçuk- iki metre
yüksekliğinde, otuz cm çapında, en
üstünde bir elin girebileceği kadar bir
çukurluk bulunan mermer veya taştan
yapılardır. Bu taşlar sokak başlarına,
mahalle meydanlarına ve camii avlularına
yerleştirilmiştir. Buraya zenginler para
bırakmak, fakirler de ihtiyacı kadar bir
para almak için elini bu çukura sokardı.
Buraya para bırakan kadar, hatta beklide
ondan daha fazla orandan para alanlar da

onurlu ve incelmiş insanlardır. Derdini
kimseye açamayan gerçekten ihtiyaç sahibi
bir kimse, ihtiyacı olunca oraya geliyor ve
kimseye halini açmadan oradaki paradan
bir günlük ihtiyacını karşılayacak kadar
parayı alır ve rızkını aramaya devam
ederdi. İhtiyacından fazlasını almazdı
çünkü o bilir ki ihtiyacı olursa yarın da
orada o para olacaktır ve yine o biliyordu
ki, kendisi gibi ihtiyacı olan başka insanlar
da vardır (Ünver, 1967).
Toplumda, yapılan iyilikler bu anlayış
içinde olunca, başa kakma ve yaptığı
iyilikten dolayı başkalarına üstünlük
taslama gibi problemler yaşanmıyordu.
Diğer taraftan yardımda bulunan varlıklı
insanlar yardımda bulundukları kimselerin
eziklik hissetmemeleri için son derece
hassas davranmışlardır (Ünver, 1967).
Bir zamanlar sadece İstanbul'da yaklaşık
yüz yetmiş adet sadaka taşının olduğu
bilinmektedir. Sadaka taşlarının bazıları
kısadır, bazıları da bir buçuk- iki metre
civarında
boya
sahiptir.
Normal
ölçülerdeki bir insanın göz seviyesinden
daha yukarıda olan bu taşlara birkaç
basamakla çıkılır. Sadaka taşlarına para
bırakmak ve oradan para almak için
genelde akşam saatleri tercih edilirdi
(Kazıcı, 2008: 60- 61).
Sadaka taşları, halkın kolayca ulaşabileceği
yerlerde bulunurdu. Bunlarla ilgili müstakil
vakıflar kurulduğu, sadakaların günlük
olarak takip edildiği ve bu taşların
muhafazasıyla görevli kişilerin bulunduğu
bilinmektedir. Sadaka taşlarının bir başka
özelliği de onların sadece para yardımı
yapılabilecek tarzda olmasıdır. Kimin ne
zaman
neye
ihtiyaç
duyduğu
bilinmediğinden, doğrudan nakdi yardımı

yapılması ihtiyaç sahibi için en uygun
olanıdır (Kazıcı, 2008: 60- 61).
Sadaka taşlarının, "Askıda Kahve" kadar
bilinmemesi veya anlatılmaması, yapısı ve
işleyişindeki tevazunun bir tezahürü olsa
gerek. Gösterişten uzak yapısı ve kullanım
şekli ile fazla detaya sahip olmayan bu
mermer sütunlar, Osmanlı toplumunun
yardım konusunda ihtiyaç sahibini rencide
etmemek adına ne derece hassas
olduğunun bir delilidir (Ünver, 1967).
Bununla ilgili yaşadığım bir örnek olayı
burada aktarmak istiyorum; 2012 Ramazan
ayında İstanbul’da bir miktar et satın
almak için kasaba gittim. İçerisi hayli
kalabalıktı, insanlar kendine sıranın
gelmesini beliyordu, ben de sıramın
gelmesini beklemeye başladım. O sırada
içeriye her halinden çekingen ve kılık
kıyafetinden de yoksul olduğu belli olan
bir Hanım Efendi girdi ve arka sıralarda
o’da beklemeye başladı. Sıra kendisine
geldiği halde öne atılmıyor, sanki başka bir
şey bekliyor gibiydi. Arkadan gelenler
birer ikişer kg. et vb. satın alıp gittiler.
Sonunda dükkânda bir ben bir o Hanım
Efendi bir de dükkânın sahibi kalmıştı. Ben
de ihtiyacım olan eti alıp, kapıya doğru
yöneldiğim sırada bu Hanım Efendi içeri
girdiğinden beri avucunun içinde sakladığı,
bu yüzden de terden ıslanmış beş lirayı
çekinerek kasaba uzatıp beş liralık kıyma
dedi. Bu olay, özünü kaybetmemiş
Anadolu insanın, bırakın açıktan yardım
istemeyi veya almayı, etin kg. fiyatının
otuz- otuz beş lira olduğu bir dönemde beş
liralık et almayı bile fakirliğinin ifşası
olarak gördüğünü ve bunu gizlemeye
çalıştığı gösteren bir örnektir.

İhtiyaç sahiplerinin eziklik hissetmeden
yardımı kabul etmesi, yardım edenin gizli
tutulması, riyaya girip hayrının boşa
gitmemesi gibi hususlar göz önüne
alındığında, sadaka taşları uygulamasının,
İtalyanların
"Askıda
Kahve"si
ile
kıyaslanamayacak inceliklere sahip olduğu
anlaşılmaktadır.
2.SONUÇ
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” inanç ve
felsefesiyle kurulan Osmanlı Devleti’nde
insan onuru her şeyin üzerinde tutulmaya
çalışılmıştır. Herkes gibi fakir insanların da
bir onuru olduğu unutulmamış, onlara
yardım ederken hep bu bilinç ve incelik
içinde olmaya dikkat edilmiştir.
İnsan sırf biyolojik bir varlık değildir.
Onun duyguları ve tabii toplum içinde bir
yeri vardır. Zaman zaman kameralar
önünde yapılan yardımları ihtiyacı olduğu
için almak isteyen ama aynı zamanda da
kendi kimliğini saklamaya çalışan birçok
insana rastlamak mümkündür. Osmanlı
toplumu ve onun bakiyesi olan Anadolu
insanı veren el olmayı hep alan el olmaya
tercih etmiş, bununla huzur bulmuştur.
Almak mecburiyetinde kaldığında da bunu
asla bir istismar yolu olarak görmemiştir.
Osmanlı toplumunda varlıklı insanların
fakirlere insanlara hatta ihtiyacı olan
hayvanlara yardımcı olmak için geliştirdiği
çok sayıda ve farklı yöntemlerle hizmet
veren yardım kurumu mevcuttur.
Halk
tarafından kurulan çeşitli vakıflar aracılığı
ile insanların hizmetine sunulan; binek
taşları, mola taşları ve sadaka taşları gibi
eserler insanı hayrete düşürecek türden çok
ilginç örneklerdir.

Askıda kahve uygulaması, “Alman usulü”
diye bilinen uygulamanın ortaya çıktığı
Batı toplumu için bir insaniyetlik olarak
görülebilir. Ancak, insan onurunu her şeyin
üzerinde tutan Osmanlı toplumunda uzun
yıllar uygulanmış olan, ne yardım edenin
yardım ettiğini, ne de yardım alanın yardım
aldığını, hiçbir kimsenin görmediği,
uzaktan görenlerin ise yardım alanı
veriyormuş gibi, yardım edeni de yardım
alıyormuş gibi gösteren, böylece de yardım
edenin kibirlenmesini, yardım alanın da
incinmesini
önleyen
“sadaka
taşı”
uygulaması ile kıyaslandığında oldukça
kaba bir yardım şeklidir.
Askıda kahve uygulaması ayni bir yardım
olduğu için fakir insanlar sadece kahve vb.
ihtiyaçlarını giderebilmektedir. Bu yönüyle
de çok işlevsel değildir. Örneğin; çocuğuna
küçük bir hediye götürmek isteyen fakir bir
baba ona, kahve götüremez. Sadaka taşı
uygulamasında
ise
yardım
nakdi
yapılmakta böylece fakir bir baba aldığı
nakit yardımla, eşine bir demet çiçek veya
çocuğuna küçük bir hediye götürebilir. Bu
yönüyle de bakıldığında sadaka taşı
uygulaması çok daha işlevsel ve insan
onuruna yakışan bir durumdur.
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DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM SİSTEMİ
VE ÇİN’İN TARAF OLDUĞU UYUŞMAZLIKLAR
Ayixıamuguli SIMAYI
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Özet: Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), uluslararası ticaretin kurallarını, işleyişini ve usullerini
düzenleyen kurumsal ve hukuki yapıya sahip bir uluslararası sistemdir. DTÖ kuralları, Gümrük
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) kurallarına nazaran daha ayrıntılı ve kapsamlıdır.
Anlaşma niteliğindeki GATT çerçevesinde gerçekleştirilen DTÖ, üye devletlerarasındaki ticari
uyuşmazlıkların çözümlenmesini sağlamak amacıyla bir uyuşmazlık çözüm sistemi oluşturmuştur.
Bu sistem, uzun süre sonucunda kazanılan deneyimlerden elde edilmiş olan ve uyuşmazlıkların
çözümüne ilişkin kuralları ve yöntemleri tespit eden Uyuşmazlıklar Çözümüne Dair Mutabakat
Metni’ne (UÇMM) dayanmaktadır. UÇMM; DTÖ Anlaşması, GATT 1994 sistemi, diğer tüm Mal
Ticareti Anlaşmaları, Hizmetler Ticareti Genel Anlaşması ve Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet
Hakları Anlaşması ile ilgili doğabilecek uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin kural ve yöntemleri
kapsamakladır. Çalışmamızda, uyuşmazlık çözüm sistemi ve Çin’in söz konusu sistem içerisinde
taraf olduğu uyuşmazlıklar incelenmeye ve değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Hukuk, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT),
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Uyuşmazlık Çözüm Sistemi.

WORLD TRADE ORGANIZATION DISPUTE SETTLEMENT
SYSTEM AND A PARTY TO DISPUTE IN CHINA
Abstract: The World Trade Organization (WTO) is an international system that constitutes an
instutitional and judicial international body dealing with the global rules, process and procedure of
trade between nations. The rules of the WTO are more detailed and comprehensive than those of
the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). The WTO replaced the GATT in order to
ensure the resolution of commercial disputes between member states and so as to construct a
dispute resolution system. The system is based on the Understanding on Rules and Procedures
Governing the Settlement of Disputes (DSU) as a result of achievements reached over a long
period of time and experience gained concerning the settlement of disputes in accordance with the
established rules and methods of detection. The DSU encompassed concerned with disputes
arising from resolution rules and methods regarding the WTO Agreement, the GATT 1994 system,
all other merchandise trade agreements, the General Service Agreement on Trade and the TradeRelated Intellectual Property Rights Agreement. In this study there was an examination and
evaluation of the dispute resolution system and how the system in question is a party to disputes in
China.
Keywords: International Law, The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), The World
Trade Organization (WTO), Dispute Resolution System

1.GİRİŞ
Küresel dünyadaki uluslararası ticaretin
ilerlemesi
beraberinde
ticari
uyuşmazlıkların artmasına yol açmaktadır.
Özellikle, 2. Dünya savaşından sonraki
dönemlerde uluslararası ticaretin bir kısmı,
iki taraflı ya da çok taraflı anlaşmalar ve
uluslararası
örgütler
aracılığıyla
gelişmesinde hukuki nitelikteki bir kuralın
yardımına ihtiyaç duymuştur. Ticaretin
serbestleştirilmesini ve belirli kurallar
içinde yapılmasını amaçlayan GATT 1947
yılında 23 devlet tarafından imzalanarak
yürürlüğe girmiştir. Uluslararası Ticaret
Organizasyonu’nun (ITO) kurulmasını
amaçlayan bir girişimin sonuçsuz kalması
nedeniyle imzalanmış olan bu anlaşma,
1995 yılında kurumsal bir yapıya
kavuşarak, DTÖ’ye dönüşmüş ve asıl
amacını gerçekleştirmiştir. Dünya çapında,
2013 senesine kadar toplam 159 üyeye
ulaşan bu yapı kendisinde birçok anlaşma
ve protokolleri barındırmaktadır. Üye
devletler,
imzalamış
oldukları
bu
anlaşmalar ve DTÖ kuralları çerçevesinde
hareket etmek zorundadır. Üyeler, DTÖ
üyelik protokolleri gereğince, kendi iç
ticaret hukuku ve politikalarını, DTÖ’nün
kurallarına
uyarlamak
zorundadırlar.
Üyeler arasındaki ticari uyuşmazlıkların
çözümlenmesi için DTÖ uyuşmazlıkların
çözümü mekanizması vardır. DTÖ ve
Uyuşmazlıkların Çözüm Organı (UÇO)
tarafından görülmüş olan uyuşmazlıklar
hakkında çıkarılmış olan kararlar taraflarca
bağlayıcı niteliktedir. DTÖ’deki gibi güçlü
bir yapı başka uluslararası örgütlerde
görülmemektedir.
DTÖ’nün gelişmekte olan dev üyesi Çin,
uyuşmazlıkların çözümü mekanizması
kapsamında toplam 43 uyuşmazlığa taraf

olmuştur
Çin,
davacı
olduğu
uyuşmazlıklarda hakkını aramış ve çoğu
uyuşmazlıkları da kazanmıştır. Çin’in
davalı olduğu uyuşmazlıklara bakıldığında,
Çin
çoğu
uyuşmazlıkları
danışma
görüşmesi ile çözümleme yoluna gitmiştir.
Çin, taraf olduğu bu uyuşmazlıkların
çözümünü, DTÖ kuralları çerçevesinde
çözüme kavuşturmaya çalışmıştır. Kendi iç
hukuk kurallarını ve ticaret politikalarını
DTÖ kurallarına uyarlayarak DTÖ üyeliği
taahhütlerini yerine getirmeye ve bu
tutumunu da devam ettirmeye kararlı
gözükmektedir.
Çalışmamızda,
öncelikle
DTÖ
uyuşmazlıkların çözüm mekanizması ile
ilgili genel bilgi verilecek, ardından Çin’in
DTÖ
üyeliği
ve
taraf
olduğu
uyuşmazlıkları incelenecek, son olarak
Çin’in bu sistemde taraf olduğu
uyuşmazlıkların
değerlendirilmesi
yapılmaya çalışılacaktır.
2. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ
BÜNYESİNDE UYUŞMAZLIKLARIN
ÇÖZÜM SİSTEMİ
Üyeler arasındaki çok taraflı ticaret
anlaşmaları ve DTÖ uyuşmazlıkların
çözümü mekanizması, DTÖ’nün iki
yönünü temsil etmektedir. Çok taraflı
anlaşmalar DTÖ’nün yasama prosedürünü
ve uyuşmazlıklar çözümü mekanizması
ise; da DTÖ’nün siyasi yönünü
yansıtmaktadır. Genelde “ DTÖ’nün
geleceği
uyuşmazlıkların
çözümü
mekanizmasının etkisinin bu örgütün siyasi
politik sürecine bağlı olduğu” görüşünü
savunanlar vardır (Li Xiaoling, 2008: 246).
Uyuşmazlıklar genelde bir üye devletin,
diğer bir üye devlet ile yaptığı bir

anlaşmanın ya da DTÖ’de yer alan
anlaşmaların ihlal edilmesi sonucunda
ortaya çıkmaktadır. DTÖ bünyesindeki
uyuşmazlıkların çözümü mekanizması,
ticari
uyuşmazlıkların
çözülerek
uluslararası ticaretin normal akışını
sağlamak amacıyla kurallar koymuştur
(http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu
_e/dispu_e.htm).
DTÖ çerçevesindeki uyuşmazlıkların
çözümüne ilişkin düzenlemenin amacı,
DTÖ
üyesi
ülkeler
arasındaki
uyuşmazlıkların
en
kısa
sürede
çözümlenmesi ve en son alınan kararın
koşulsuzca tarafları bağlayıcı olmasıdır. Bu
mekanizma sadece uluslararası ticari
ilişkilerde
ortaya
çıkan
ticari
uyuşmazlıklara uygulanmaktadır. DTÖ
üyesi olmayan devletlerin, kuruluşların
veya herhangi bir bireyin bu örgüte taraf
olma yetkisi yoktur. DTÖ çerçevesindeki
uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin kurallar,
GATT dönemi kurallarından farklı olup,
daha açık tanımlanmıştır ve daha etkilidir.
Üstelik daha ince detaylara bağlanmıştır
(http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuate
k/uluslararasi_mevzuat/gatt95.pdf).
Bu
nedenle DTÖ uyuşmazlıkların çözümü
mekanizması,
Uruguay
Round’u
müzakereleri sonucunda kazanılan önemli
gelişmelerden birisi sayılabilir.
DTÖ’den önceki GATT döneminde
çözülen uyuşmazlıklara kısaca göz atacak
olursak, uyuşmazlıkların çözümü sistemi
yaklaşık 50 senelik süre içinde üye
devletlerden toplam 500 civarında şikâyet
almıştır. Bu uyuşmazlıkların içinde toplam
120 tanesine panel kurulmuştur. Alınan
şikâyetlerle
açılan
panelleri
karşılaştırdığımızda GATT döneminde her
sene başvurulan uyuşmazlık sayısı 10,

panel tarafından çözülen uyuşmazlık sayısı
ise 2 dir. Oysa DTÖ döneminde her sene
başvurulan
uyuşmazlıklarla
ilgili
şikâyetlerin sayısı 35, paneller ve UÇO
tarafından çözülen uyuşmazlıkların sayısı 8
civarındadır. Neredeyse bu oran GATT
döneminin 3 ya da 4 katına çıkmıştır. Bu
durum ifade etmektedir ki DTÖ
uyuşmazlıkların çözümü mekanizmasının
işleyişi GATT’ın işleyişinden çok daha
iyidir. Üyelerin ticari uyuşmazlıkların
çözümüyle ilgili talepleri büyük oranda
halledilmiştir. Ancak bu durum bu sistemin
kusursuz
olduğunu
göstermez
(http://wenku.baidu.com/view/2bb7583f5727a
5e9856a61fe.html ).
1994
yılındaki
Marakeş
Bakanlar
Konferansı’nda,
DTÖ
Kuruluş
Anlaşması’nın yürürlüğe girdiğine takiben
4 yıl içinde Kuruluş Anlaşması’nda yer
alan UÇMM’nin tekrardan incelenmesi
kararı alınmıştır. Bu süre tekrar uzatılmış
fakat yine de başarılı olamamıştır. 2001
yılında
yapılan
Doha
Bakanlar
Konferansında kabul edilen Doha Bakanlar
Bildirisi ile UÇMM hükümleri müzakereye
açılmıştır. Toplam 27 maddeden oluşan
Mutabakat Metni’nin neredeyse tamamı
üye devletler tarafından incelenmiş ve
buna çeşitli öneriler getirilmiştir. Şeffaflık
ilkesi, haksızlıkların giderilmesi ve
zararların tazmin ve telafisi için tanınan
yollar,
panelin
oluşumu,
TO’nın
fonksiyonları, üçüncü tarafların hakları
gibi birçok konulara yönelik eleştiriler
yapılmıştır. Örneğin ABD, uyuşmazlıkların
çözümü sürecinin şeffaf olması ve kamuya
açılması önerisini
getirmiştir.
AB,
panelistlerin
daimi
olması
fikrini
sunmuştur (Aerts, 2010: 86).

Sonuç olarak UÇMM’nin tekrar gözden
geçilerek anlaşma metninin taleplere ve
önerilere göre düzeltilmesi hakkındaki
müzakereler sonuç vermemiştir. Hatta son
yıllarda, sözü geçen konunun önemi ihmal
edilmektedir. Uyuşmazlıkların çözümü
mekanizması DTÖ bünyesinde önemli bir
konu olduğundan ticari uyuşmazlıkların
her ülkeyi tatmin edebilecek şekilde
çözülmesi bu organın gelecekte gelişmesi
ve büyümesi açısından da çok önemlidir.
Bundan sonra yapılacak olan Bakanlar
Konferansında bu konunun sıkça ele
alınması
ve
üzerinde
durulması
gerekmektedir.
3. ÇİN'İN DÜNYA TİCARET
ÖRGÜTÜNE ÜYELİĞİ
21 Nisan 1948 Tarihinde GATT’ı
imzalayan 23 devletten biri olan Çin, 1949
yılındaki Çin Devrimi’nden sonra bu
sistemin dışında kalmış ve yaklaşık 40
sene sonra GATT Sekretaryası’na akit taraf
statüsüne yeniden kavuşmak isteğiyle
başvuruda bulunmuştur (Özdilek, 2007: 7).
Çin’in DTÖ’ye üyelik talebi 15 senelik
görüşmeler sonrasında Doha Kalkınma
Turu Müzakeresi ile 11 Aralık 2001
tarihinde resmen kabul edilmiş ve
DTÖ’nün 143. üyesi olmuştur. Üyelik
sonrası da bazı gözlemcilerinin beklediği
gibi Çin, DTÖ’nün oldukça etkin ve
önemli bir üyesi haline gelmiştir. Çin’in
DTÖ’ye üyeliğinin önemi çoğu ülke
tarafından anlaşılmıştır (Bhattasali vd,
2004: 1). Dünyanın 2. büyük ekonomisi
olan Çin, DTÖ üyeliğinin gerçekleşmesiyle
ticaret politikalarının çoğundan taviz
vererek dünya standartlarına uyum
sağlamayı kabul etmiş ve dünya

ekonomisinde önemli bir uluslararası pazar
haline gelmiştir.
Çin, kişisel gelir dağılımı düzenleyerek
işsizlik, emeklilik sigortası ve sağlık
hizmetlerini kapsayan yeni bir sosyal
güvenlik
sisteminin
kurulması
ve
geliştirilmesini sağlamıştır.
Çin, DTÖ
üyesi tüm ülkelere eşit muamele
göstermeye, iç pazar ve ihracat için
üretilen ürünlere ikili fiyat uygulamasının
kaldırılmasına büyük ölçüde dikkat
etmiştir. Ayrıca, tüm işletmelerin çok
kısıtlı sınırlamalar dışında tüm ürünlerin
ithalatını, ihracatını ve iç ticaretini
yapabilmesinin ve de yabancılara kapalı
olan bazı alanların açılmasının da önünü
açmıştır. Fikri mülkiyet hakları açısından
üyeliğe
geçişiyle
birlikte
TRIPS
uygulanmaya
başlanmıştır.
Gümrük
tarifelerinin belirli bir takvime göre
azaltılmasıyla hizmet ticaretinde telekom,
bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin
yabancı yatırımcılarla iş birliği yapılması
ön görülmüştür. Bu taahhütlerin içindeki
Çin’in yabancı yatırımcılara tanıdığı geniş
hakları, yasal dayanak ve koruma tedbirleri
ülkenin DTÖ’ye girebilmesini sağlayan en
önemli faktörlerinden biri olmuştur
(Özdilek,
2007:
9-10).
1996–2000
döneminde Çin’in hedeflediği ekonomik
reformlar büyük oranda gerçekleşmiştir.
Çin DTÖ’ye üye olma sürecinde ABD ve
AB ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiş ve
bu görüşmeler sonucunda bazı anlaşmalar
imzalanmıştır. Ayrıca Çin hükümeti, DTÖ
üyeliği kapsamında birtakım tavizler
vermiştir. Çin, DTÖ üyeliği için yukarıda
belirtilen taahhütler, yapılan anlaşmalar ve
verilen tavizlerle ilgili olumlu sonuç elde
etmiş ve kolay uyum göstermiştir. Bunları
uygulayabilmek için Çin, binlerce sayfalık
yasal düzenlemeleri tekrar
gözden

geçirerek DTÖ kuralları ile uyumlu hale
getirmiştir (Özçengel, 2010: 24-30). Sonuç
olarak Çin’in uluslararası ticaret alanında
her açıdan kendini geliştirmesi tüm
gelişmiş ve gelişmekte olan ülke
ekonomilerine etki etmektedir. Zengin
doğal kaynaklara ve ucuz iş gücüne sahip
olan bu dev ekonominin, gelecekte
dünyanın birinci ekonomisi olma yönünde
hedefi ve bu yönde atılan dev adımları
başka ülkeler tarafından dikkatle takip
edilmektedir.
Çin kendi içinde büyük oranda kanun
düzenlemesi yaparak iç hukuku DTÖ’nün
düzenlemesine uygun hale getirmeyi
amaçlamıştır. Zaman ve yer ayrımı
yaparak yavaş yavaş iç pazarı açıp devlet
ekonomisinin uluslararası ekonomiye daha
da ayak uydurmasına destek vermiştir.
Bunun sonucunda Çin, DTÖ ve dünya
ekonomik sistemine ayak uydurup devlet
içi
hukuk
düzenlemesini
dünya
standartlarına
yaklaştırmıştır.
Çin’in
DTÖ’ye üyeliği Çin’e büyük fırsatları
kazandırmasının yanı sıra bu üyelik Çin’e
çeşitli zorluklar da çıkarmıştır. Üyelikten
sonra Çin’in uluslararası ticaret alanındaki
uyuşmazlıkları çoğalmıştır. Özellikle üye
olduktan sonraki beş senelik deneme
zamanının bitiminde devlet iç pazarının
daha da ilerlemesi ile daha çok sektörün
korunma tedbirlerinin iptal edilmesi,
uluslararası pazarın rekabet ortamının daha
da yoğunlaşması ve buna benzeyen birçok
konularda atılmış adımlar, bu reformların
önde gelen örneklerindendir
(Mao
Yanqiong, 2010: 219).
DTÖ üyesi olarak, eşit haklar ve
yükümlülükleri ilkesine göre; Çin, DTÖ
yükümlülüklerini
yerine getirmesinin
yanında, DTÖ’nün yükümlülüklerinin

sağladığı haklardan da yararlanmaktadır.
Çin’in DTÖ üyeliğinde vermiş olduğu
üyelik taahhüdü, bazı yükümlükleri yerine
getirmesini gerektirmektedir. Mal, hizmet
ve fikri mülkiyet kakları bakımından DTÖ
hükümlerine göre, başka üye devletlerce en
çok gözetilen ulus kaydı muamelesinin
yapılması ön görülmüştür. Çin, DTÖ
anlaşmaları gereğince, hizmet ticaret
pazarının serbestleşmesini aşamalı olarak
genişletmiştir. TRIPS hükümlerine uyum
sağlayarak, fikri mülkiyet haklarının
korunmasının daha da ileri düzeye
çıkarılmasını gerçekleştirmiştir. Ayrıca,
uyuşmazlık
çözüm
mekanizmasını
kullanarak bir başka üye devletlerle olan
ticari uyuşmazlıklarını hakkaniyetli bir
şekilde çözüme kavuşturmuş, ticaret
politikası
ve
normlarının
şeffaflık
derecesini artırmıştır. Mal ticaretinde
yabancı yatırımcıların yatırım önlemlerini
düzenleyerek dünya ihracatındaki pay
oranına göre belirli miktarda havale
ücretinin ödenmesi gibi yükümlülüklerini
yerine getirmiştir. DTÖ üyesi olmanın
geniş haklarından da yararlanmıştır. Çin’in
gelişmiş devletlere ihraç ettiği sanayi ve
yarı mamul ürünleri, Genelleştirilmiş
Tercihler
Sistemi
“Treatment
of
Generalized System of Preference”
ayrıcalığı görmektedir. Gelişmekte olan
devletlere yönelik uygulanan ayrıcalık
muamelesinden ve GATT sistemindeki
tam karar hakkından yararlanmaktadır.
Ayrıca, ticaretin serbestleştirilmesinden
yararlanmış,
uyuşmazlıkların
çözüm
mekanizmasını
kullanarak
ticari
uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmuş ve
DTÖ üyesi olarak çeşitli düzenleme ve
hükümlerinden yararlanarak kendi devlet
ticaretinin ilerlemesini gerçekleştirmiştir

(Zhang Jinsheng ve Yang tao, 2011: 18-26)
.
Çin, DTÖ üyelik talebine layık olabilmek
için, devlet içinde 3000’den fazla kanun
düzenlemesine yönelik değişiklik yaparak
tarihinin en büyük sınırını aşmıştır. 1 Ocak
2002 tarihinden beri Çin’in vergi düzeyi
%15,3’ten %12’e inmiştir ve bu 5300 türlü
vergi alanını kapsamaktadır. 2010 senesine
gelindiğinde Çin’in vergi düzeyi %9.8’e ve
tarım ürünlerinin ortalama vergi oranı
%15.2’e inmiştir. Sanayi ürünlerinin
ortalama vergi oranı %8.9’a inmiştir. Vergi
sınırlama oranı 2005 yılından bu yana
%100 oranını korumaktadır. Vergi
oranlarının gittikçe düşürülmesi Çin’in
pazarının açılış hızını artırmıştır (Chen
Wenjing ve Zhao Yumei, 2011: 111).
Çin’in DTÖ üyeliği, Çin’in kendine özgü
ekonomisini büyük ölçüde değiştirmiştir.
DTÖ sayesinde Çin, kısa sürede ticaretin
büyük devi olmuştur. Şimdi Çin dünyadaki
en büyük ihraç devleti ve ikinci büyük ithal
devleti haline gelmiştir. 2011 senesine
kadar olan verilere bakıldığında, ticaret
toplam hacmi 3.5 trilyon dolara ulaşmıştır
(Zhang Jinsheng ve Yang Tao, 2011: 27).
Ayrıca Çin, hızlı bir şekilde yabancı
yatırım devleti haline gelmektedir,
rakamlara bakıldığında, 2004 yılında 60.3
milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım
çekerek faaliyet halindeki toplam yabancı
yatırım stoğunu 560 milyar doların üzerine
çıkarmıştır (Durmazpınar, 2007: 73). 2011
yılında 590 milyar dolara çıkmış ve
dünyanın 5. büyük yatırım devleti haline
gelmiştir. Üyeliğinden 2010 senesine
kadar, dünyaya 100 den fazla hizmet
ticaret alanı açmıştır. Çin’in ihracatı 4.9
kat ve ithalatı da 4.7 kat artmıştır. Gayri
Safi Millî Hâsıla miktarı 2 kattan fazla

artmıştır ve kişi başına düşen gelir 800
dolardan 2010 senesinde 4000 dolara
yükselmiştir (Zhang Jinsheng ve Yang
Tao, 2011: 27). Çin’in DTÖ çerçevesinde
geliştirdiği ekonomik reformlar ve hukuki
düzenlemeler
ülke
ekonomisinin
kalkınmasındaki önemli faktörlerin başında
gelmektedir. Bu kadar büyük ekonomik
güce sahip olan Çin, bundan sonra da
üyelik süresince daha bol kazançlar elde
etmek için durmadan çalışmaktadır.
Uluslararası
ticaretteki
rakamların
büyümesiyle ticari uyuşmazlıkların sayısı
da
artmıştır.
Bu
durumda
DTÖ
uyuşmazlıkları çözümü mekanizmasından
yararlanarak Çin’in ekonomik çıkarlarını
koruyabilmesi, Çin’in DTÖ üyeliği önünde
duran önemli problemlerden biri olmuştur.
İlk dönemlerde Çin, DTÖ’nün bir genç
üyesi olarak uyuşmazlıkların çözümüyle
ilgili her bakımdan Avrupa ve Amerika ile
karşılaştırıldığında bilgi ve tecrübe
eksikliği yaşamış ve bunun giderilmesi için
zamana ihtiyaç duymuştur (Ji Wenhua ve
Huang Cui, 2007: 2-3). Fakat şimdi
DTÖ’nün ikinci büyük ticaret üyesi olan
Çin, bu geçen 13 sene boyunca özellikle
uyuşmazlıkların çözümü mekanizmasının
işleyişi ve hatta daha da gelişmesine kafa
yoran devletlerden birisi olmuştur.
Çin
görünümde
sosyalist
pazar
ekonomisine sahip bir ülke olsa da son
yıllardaki ekonomik tutumu liberal
ekonomi tarafındadır ve bu bakımdan,
Çin’in DTÖ üyesi olması dünya kapitalist
sistemi için son derece önemli bir karar
olup kapitalizmin gelişimi için büyük bir
adım olduğunu düşünenler de vardır
(Yılmaz, 2003: 21). Çin ve Rusya gibi

ülkelerin devlet yapısı DTÖ sistemini
oluşturan ve sürekli kontrol altında tutan
devletlerden farklı olsa da ekonomik
açıdan
kapitalizme
entegre
olmuş
durumdadır. Çünkü Çin, DTÖ’ye üye
olmak için devletin birçok kendine özgü
ticaret politikalarından taviz vermekte,
ekonomik reformlar uygulamakta ve daha
liberal olan ekonomik düzen yolunda
ilerlemektedir. Uzak doğuda parlayan bu
yıldızın göstermiş olduğu performansları
gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin ilgi
odağı olmaktadır.
4.
ÇİN’İN
TARAF
UYUŞMAZLIKLAR

OLDUĞU

Çin, DTÖ bünyesindeki uyuşmazlıkların
çözümü mekanizması çerçevesinde 2013
senesinin sonuna kadar çözüme konulan
uyuşmazlıklar arasında 12 uyuşmazlığa
davacı, 31 uyuşmazlığa da davalı olmak
üzere toplam 43 uyuşmazlığa taraf
olmuştur. Bunun yanı sıra üçüncü taraf
olduğu uyuşmazlıkların sayısı 103’ü
bulmuştur.
2009 senesinde DTÖ’nün
kabul ettiği 14 tane uyuşmazlığın içinde
sadece Çin ile ilgili olan uyuşmazlıkların
sayısı 7’den fazla olmuş ve DTÖ
uyuşmazlıklarına taraf olan devletlerin
içinde Çin sırası ile en başta gelen devlet
olmuştur. Bu açıdan bakıldığında 2009
senesini
DTÖ
uyuşmazlıklarının
çözümünde “Çin Yılı” olarak adlandırsak
hiç de abartmış olmayız ( Zhang Naigen,
2010: 33).
Çin’in davacı taraf olarak çözüme konulan
11 tane uyuşmazlığının içinden 4 tanesi
panel
aşamasına
geçmeden
ikili
müzakereler yoluyla danışma aşamasında

çözüme kavuşmuştur. Diğer 7 uyuşmazlık
için ikili müzakereler yoluyla çözüm
sağlanamadığından panel kurulmuştur. Bu
7 uyuşmazlığın 4 tanesi de temyiz
aşamasına kadar gitmiştir.
Çin’in davalı taraf olarak da çözüm için
sunulan toplam 31 tane uyuşmazlığın
içinden 19 tanesi panel aşamasına
geçilmeden ikili müzakereler yoluyla
danışma aşamasında çözüme kavuşmuştur.
12 tane uyuşmazlık ise ikili müzakereler
yoluyla çözüm sağlanamadığından panel
kurulmuştur. Bu 12 tane uyuşmazlığın 8
tanesi temyiz aşamasına gitmiştir. Hatta
içinden bir tanesi kodu DS414 olan
uyuşmazlık konusunda Çin, verilen kararı
uygulayacağını ve bunun için makul süre
istediğini bildirmiştir.
Biz bu tezimizde Çin’in bu üçüncü taraf
olduğu uyuşmazlıklarını yüzeysel olarak
ele alacağız. Çünkü sayısı ve önemi
bakımından davacı ve davalı olan
uyuşmazlıklar incelememize daha müsait
durumdadır.
4.1. Davacı Taraf Olarak Çözülen
Uyuşmazlıklar
Çin’in DTÖ ve uyuşmazlık çözümü
mekanizması kapsamında davacı konumda
taraf olduğu 12 tane uyuşmazlığın içindeki
5 tane uyuşmazlık ise panel kurulmadan
ikili
görüşmeler
yoluyla
danışma
görüşmesinde çözüme kavuşmuştur. Diğer
7 tane uyuşmazlık ise ikili müzakereler
yoluyla çözüm sağlanamadığından panel
kurulmuştur. Bunun içinde yine 4
uyuşmazlıkta da panel ile çözüm
sağlanamadığından temyize gönderilmiştir.
Bu uyuşmazlıkların içinde birkaç tane
uyuşmazlığı örnek vererek inceleyecek
olursak;

ABD ile Çin arasındaki DS368 No’lu
uyuşmazlıkta, Çin’den ABD’ye ihraç
edilen kuşe kâğıdı üzerindeki AntiDamping Vergisi ve Anti-Sübvansiyon
Vergisi ile ilgili verdiği kararlar ele
alınmıştır. Çin’in talebiyle danışmalar
görüşmesinde çözüme kavuşturulmak
istenen uyuşmazlıkta Çin, ABD’nin GATT
1994’ün VI. maddesi, “Sübvansiyonlar ve
Telafi Edici Önlemleri”nin 1., 2., 10., 14.,
17. ve 32. maddeleri ve DTÖ AntiDamping Anlaşması’nın 1., 2., 7., 9. ve 18.
maddelerine aykırı tedbirler uyguladığını
iddia etmiştir.
ABD Ticaret Bakanlığı yalnız Çin ile
sınırlı olmayan Güney Kore ve Endonezya
menşeli kuşe kâğıtlarına da Anti-Damping
Vergisi ve Anti-Sübvansiyon Vergi
soruşturmasını başlatmıştır. Çin ile ilgili
soruşturmanın başlatılma tarihi 27 Kasım
2006 olmuştur. Çin’in, 2001 yılındaki
DTÖ üyeliğinden bu yana bağımsız olarak
ABD-Çin ticaret ilişkilerinde, DTÖ’ye
başvuruda bulunduğu ilk uyuşmazlıktır.
Uyuşmazlığın nedeni ise, 31 Ekim 2006
tarihinde Amerika (New Page) Kâğıt
Grubu’nun ABD Ticaret Bakanlığı (DOC)
ve Uluslararası Ticaret Komisyonuna
(ITC) başvurarak Çin menşeli kuşe kâğıdı
üzerinde
Anti-Damping
ve
AntiSübvansiyon
Vergi
incelemesinin
yapılması talebinde bulunmasıdır.
Kasım 2006 tarihinde ABD, bu
soruşturmayı başlatmış ve 15 Aralık 2006
tarihinde ABD’nin Uluslararası Ticaret
Komisyonu, Çin menşeli kuşe kâğıdının
ABD’nin iç pazarındaki ilgili sektörünün
üzerinde asli ve önemli zararlara neden
olduğuna ve öngörülebilir tehditlerin
varlığı ile ilgili geçerli kanıtların

bulunduğuna
dair
ilk
hükmünü
açıklamıştır. ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’e
“ ABD Telafi Edici Vergi Kanunu”/
“United States Countervailing Duty Law”
uygulayıp uygulamaması konusunda 30
gün içerisinde yorum göndermek kaydıyla
kamuoyunu davet eden bir bildiri
yayınlamış ve bu bildiri her kesimden
yoğun tartışmalarına neden olmuştur.
Aralık 2006 tarihinden Şubat 2007’e kadar,
Çin hükümetinin davalı şirketler listesinde
yer alan Jin Dong Kâğıt Sanayisi, Chen
Niao Kâğıt Sanayisi ve ayrıca Amerika
Sanayiler Birliği ile Hukuk Firmaları
olmak üzere toplam 47 tane yorum
sunulmuştur. 9 Ocak 2007 tarihinde Çin
Ticaret Bakanlığı, ABD Uluslararası
Ticaret Mahkemesi ve ABD Ticaret
Bakanlığının çıkarmış olduğu hükümlere
geçici
olarak
kısıtlama
getirmesi
konusunda harekete geçmiştir.
30 Mart 2007 tarihinde ABD, Çin’den ithal
edilen kuşe kâğıdı üzerindeki AntiDamping soruşturması ile ilgili ilk
kararlarını açıklamış ve Çin’e “ABD Telafi
Edici Vergi Kanunu” uygulayacağını ve
Çin’den ABD’ye ihraç edilen kuşe
kâğıtlara geçici olarak Anti-Damping
vergisi uygulayacağını belirtmiştir.
14 Eylül 2007 tarihinde, Çin hükümeti
yukarda bahsettiğimiz uyuşmazlık ile ilgili
DTÖ’ye başvurarak ABD ile danışma
görüşmesi talebinde bulunmuştur. 12 Ekim
2007 tarihinde, Çin-ABD ticaret yetkilileri
danışma aşamasının ilk oturumunu
gerçekleştirmiştir. 18 Ekim 2007 tarihinde
ABD Ticaret Bakanlığı, bu uyuşmazlıkla
ilgili çıkmış olan nihai sonuçları duyurmuş
ve Çin’deki kuşe kâğıdı üreticileri ve
ihracatçılarına %21.1’den %99.6’e varan
Anti-Damping Vergisi ve %7.40’den

%44.25’e varan Anti-Sübvansiyon Vergisi
uygulayacağını kararlaştırmıştır. Bu vergi
oranları, Endonezya ve Güney Kore
devletlerindeki üreticiler için dayatılan
orandan çok daha yüksek olmuştur.
20 Kasım 2007 tarihinde, ABD bir anket
çalışması sonucu Çin menşeli kuşe
kâğıdının ABD’nin iç pazarındaki ilgili
sektör üzerinde asli ve önemli zararlara
neden olmadığı ve öngörülebilir tehditlerin
yokluğunu tespit etmiş ve kuşe kâğıdı
üzerindeki Anti-Damping Vergisi ve AntiSübvansiyon Vergisi uygulama kararını
iptal ettirmiştir. Böylelikle bu uyuşmazlık
karşılıklı tatmin edici bir şekilde
çözümlenmiştir.
Çin, taraf olduğu böyle uyuşmazlıklar
konusunda herhangi bir ürün üzerinde hem
Anti-Damping
Vergisi
hem
AntiSübvansiyon
Vergisi
önlemlerinin
uygulanmasının ， uluslararası ticaret
engelleri bakımından değerlendirdiğimizde
“Çifte Vergilendirme” adını almakta
olduğunu ve bu durumun çok haksız bir
uygulama olduğunu ifade etmektedir.
“Kuşe Kâğıdı” örneğinde olduğu gibi
ABD’nin
Anti-Damping
tutumunun
ardında Çin’e “Kayıt Dışı Ekonomi”
devleti gözüyle bakması ve Çin üretiminin
gerçek maliyetini dikkate almadan kendi
sanayisinin çıkarını düşünerek karar
çıkardığını iddia etmesi yatmaktadır. Çin
Ticaret Bakanlığı istatistiklerine göre
şimdiye kadar dünyada Rusya, Brezilya,
Yeni Zelanda, İsviçre ve Avustralya gibi
ülkelerin de aralarında olduğu toplam 81
ülke Çin'in “Piyasa Ekonomisi” statüsünü
tanımıştır. AB, 1998 yılının Nisan ayında
Çin’i artık “Kayıt Dışı Ekonomi” ülkeleri
listesinden çıkardığını resmi olarak
açıklamıştır. Ama ABD, Çin'in piyasa

ekonomisi statüsünü tanımamakta ısrarcı
olmuştur. 1984 yılından bu yana ABD,
“Kayıt Dışı Ekonomi” ülkelerine yönelik
“ABD Telafi Edici Vergi Kanunu”
uygulamayacağını kararlaştırmış olmasına
rağmen ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’den
ithal edilen kuşe kâğıdı üzerindeki AntiSübvansiyon Vergi uygulamıştır. Taraf
olarak Çin, bu davanın ABD’nin “Telafi
Edici Vergi Kanunu”nu “Kayıt Dışı
Ekonomi” ülkelerine uyguladığı ilk örnek
ülke olduğunu belirterek, ABD’nin bu
tutumunun 23 yıldan beri ısrarla “Kayıt
Dışı Ekonomi” ülkelerine “Telafi Edici
Vergi Kanunu” uygulamayan ticaret
politikasını değiştirdiğini iddia etmiştir.
21. yüzyıldan bu yana ABD, Çin’in
AB’den
sonraki
ticaret
ortağı
konumundadır. ABD ve Çin arasındaki
uluslararası ticaretin ilerlemesiyle bu iki
devlet arasında ticari uyuşmazlıklar da
giderek artmıştır. ABD’nin Anti-Damping
soruşturmalarına en çok maruz kalan ülke
Çin’dir, ancak son zamanlarda devlet
sanayilerinin aktif bir şekilde davalı olması
sonucunda
ABD,
Anti-Damping
uygulaması yürütürken davalı şirketlere
ayrı bir vergi oranı belirlemiş ve bu durum,
ABD’yi bazı üretim fiyatlarının pazarı
yönlendirme
özelliğini
tanımaya
zorlamıştır. ABD gün geçtikçe sadece
Anti-Damping
önlemleri
ile
Çin
ürünlerinin ABD’ye yönelik ihracatını
frenlemenin
mümkün
olmayacağını
hissetmeye başlamıştır. Ancak DTÖ
“Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler
Anlaşması”na göre sübvansiyonunun olup
olmadığının
kararlaştırılmasında
sübvansiyon üyesi ülkenin bir piyasa
ekonomili devlet olup olmadığının hiç
dikkate alınmadığını iddia etmektedir

(http://www.chinalawinfo.com/wto/wtojdaldet
ail.asp?jdalid=40).
27 Temmuz 2005 tarihinde ， ABD
Temsilciler Meclisi “ABD Ticaret Hakları
İcra Yasası”nı onaylamış ve ABD’nin
1930’larda “Telafi Edici Vergi Kanunu”na
değişiklikler getirerek，kanunun doğrudan
“Kayıt Dışı Ekonomi” ülkelerinin ithal
ürünlerine uygulanacağını yasalaştırmıştır.
Böylece ABD’nin, Çin’e “Telafi Edici
Vergi Kanunu” uygulamasının yasal
dayanağı
sağlanmıştır
(http://finance.sina.com.cn/review/observe/200
70402/08143462951.shtml).
ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu,
Ticaret Bakanlığı’nın “Anti-Damping ve
Anti-Sübvansiyon kararını fes ederek ，
Aslında,
Çin’e “Telafi Edici Vergi
Kanunu”nun uygulanıp uygulanmaması ile
ilgili problemini önlemiştir. Böylelikle
ABD, bu davada, ülkelere telafi edici
vergi uygulaması konusundaki tutumunu
sergilemiştir.
Çin’in bu dava ile ilgili görüşlerini şu
şekilde özetleyebiliriz:
Anti-Sübvansiyon
ve
Anti-Damping
soruşturmaları, DTÖ çatısı altındaki adil
ticaretin korunmasını sağlayan bir araçtır
， ama bu sık sık Ticaret Savunmacıları
tarafından suistimal edilmektedir. AntiSübvansiyon
soruşturmaları,
AntiDamping soruşturmalarından daha kritik
bir
şekilde
yürütülmektedir.
AntiSübvansiyon soruşturmasının yer aldığı
sektör daha geniştir ve hatta bir devletin
tüm sektörlerinde yer alabilmektedir. AntiSübvansiyon soruşturmasının, konum
bakımından hükümet eylemi olması daha
çok siyasi bir anlam taşımaktadır. Bu

davranış
bir
hükümetin ekonomisi
üzerindeki kontrolü ve müdahalesinin,
başka bir ülke tarafından dolaylı olarak
müdahaleye maruz kalması sonucuna
götürür. DTÖ’nün ilgili kurallarına göre
Sübvansiyon; yasaklanan sübvansiyon,
önlem alınabilen sübvansiyon ve serbest
sübvansiyon olarak bir kaç çeşide
ayrılmaktadır. Yasaklanmış sübvansiyonlar
tamamıyla yasaklanmıştır, ancak diğerleri
tamamen meşrudur. Sübvansiyonların çoğu
müracaat
edilebilen
sübvansiyonlar
kategorisi içine girmektedir, fakat bununla
ilgili hükümler başka hükümlere kıyasen
belirsizdir ve DTÖ bünyesindeki AB gibi
gelişmiş
ülkeler
birçok
ticari
uyuşmazlıkları bu sübvansiyon ile ilgilidir.
Bu nedenle Çin, DTÖ’nün Sübvansiyonlar
ve Telafi Önlemler Sistemi’ne daha fazla
dikkat
etmelidir.
Devletler
sübvansiyonları, vergi teşvik yasaları ve de
politikalarını tez elden değiştirme ve
geliştirmesi gerektiğinin altını çizmeli ve
DTÖ kuralları ile olan tutarlığını sağlamayı
hedeflemelidir. Ayrıca DTÖ’nün ilgili
hükümleri oldukça muğlâk olduğundan bu
hükümlerin anlamlarını daha da açıklığa
kavuşturmak amacıyla Çin hükümeti, bu
konu ile ilgi uyuşmazlıkları DTÖ ve
uyuşmazlığın çözümü mekanizmasına
danışmalı ve asıl hedef olarak DTÖ
kurallarının iyileştirilmesini teşvik etmeli.
Bunun yanı sıra Çin sanayisinin meşru
haklarını uzun süreli olarak koruma altına
almalıdır
(http://www.chinalawinfo.com/wto/wtojdaldet
ail.asp?jdalid=40).
Temyize kadar giden ve yine Çin ile ABD
arasından
doğan
DS252
No’lu
uyuşmazlıkta
öncelikle
belirtmemiz
gereken önemli bir husus, bu dava, Çin’in

DTÖ tarihindeki ilk macerasıdır ve konum
açısından da çok önemlidir. Ayrıca bu
uyuşmazlık temyiz aşamasına kadar
gitmiştir.
Haziran 2001 tarihinde, ABD Başkanı
George
W.
Bush,
ABD
Çelik
Endüstrisi’nin talebi üzerine ABD
Uluslararası Ticaret Komisyonu’ndan
ABD Ticaret Yasası’nın 201.maddesinin
hükmü gereğince çelik ürünleri ithalatı ile
ilgili soruşturma başlatmasını istemiştir.
Ekim 2001 tarihinde, ABD Uluslararası
Ticaret Komisyonu tarafından yayınlanan
bulgular toplam ithal edilen 10 çeşit çelik
ürünlerinin, ABD sanayisine ciddi zararlar
verdiğini ve “ABD Ticaret Kanunu”nun
201. maddesine dayanarak ABD’nin çelik
sanayisini korumak amacıyla çelik
üzerindeki
ithalat
vergilerinin
yükseltilmesi gibi bazı koruyucu önlemler
uygulayacağını açıklamıştır.
26 Mart 2002 tarihinde, ABD Başkanı 10
çeşit ithal çelik ürünlerine koruma
önlemleri uygulanacağını ve 3 sene
boyunca %30 tarife artışı ile devam
edeceğini açıklamıştır (Shi Shijun, 2009:
226).
7 Mart 2002 tarihinde AB, ABD tarafından
yakında uygulanacağı öne sürülen kesin
korumacı önlemler konusunda ABD ile
danışma görüşmesi talebinde bulunmuştur.
Hemen ardından sırasıyla Japonya, Kore,
İsviçre, Kanada, Venezuela, Norveç, Çin,
Meksika, Yeni Zelanda da danışma
görüşmelerine
katılma
talebinde
bulunmuştur. Bu devletler ayrı ayrı olarak,
ABD’nin DTÖ kurallarına ve başka ilgili
anlaşmalara ihlal ettiğini iddia etmişlerdir.
11 ve 12 Nisan 2002 tarihlerinde, AB,

Japon, Güney Kore, Çin, İsviçre ve
Norveç’ den oluşan altı devletin ABD ile
olan
danışma
toplantısı
DTÖ’de
gerçekleşir.
Danışma
toplantısında,
yukarda saydığımız 6 üye devlet ABD’nin,
DTÖ’nün ilgili hükümlerine ihlal ettiğini
iddia ederek ticari korumacılık önlemlerin
yürütülmesi ile ilgili üzüntülerini dile
getirir. Ayrıca, ABD’den bu önlemi derhal
durdurmasını talep eder. Müzakereler
bittikten sonra altı üye ortak bir basın
açıklaması yayınlar. Yeni Zelanda ve
Brezilya, 13 Haziran’da ABD ile danışma
görüşmesi toplantısını gerçekleştirmiştir.
Danışma
görüşmesinde
uyuşmazlık
çözüme ulaşamadığı için Çin dâhil bazı
DTÖ üye ülkelerinden 8 tanesi bu
uyuşmazlıkla ilgili iddialarını, UÇO’nun
her
biri
değişik
tarihlerde
olan
toplantılarında tek tek dile getirmiş ve
“ABD Çelik Ürünleri Korunma Önlemleri”
adı altında panelin kurulması talebinde
bulunmuştur. Konu ile ilgili Çin, ABD’nin
uyguladığı bu koruma önlemlerinin, GATT
1994’ün I:1., II., X:3., XIX:1., XIX:2.
maddeleri
ve
Korunma
Önlemleri
Anlaşması’nın 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 4.1.,
4.2., 5.1., 5.2., 7.1., 8.1., 9.1. ve 12.
maddelerine aykırı olduğunu iddia etmiştir.
UÇO bir tek panelin kurulmasına karar
vermiştir. Kanada, Çin Taipei, Küba,
Malezya, Meksika, Tayland, Türkiye ve
Venezuela panele üçüncü taraf olma
hakkını saklı tutmuştur. 15 Temmuz 2002
tarihinde AB, Japonya, Kore, Çin, İsviçre,
Norveç ve Yeni Zelanda, panelin Genel
Müdürü’nden panel kurulmasını talep
etmiş ve 25 Temmuz 2002 tarihinde panel
kurulmuş. 23 Ekim 2002 tarihinde,
Malezya panele, üçüncü taraf olma
hakkından geri çekilmeye karar vermiştir.

Panel tarafından, sırasıyla 29-31 Ekim
2002 ve 12-14 Aralık 2002 tarihlerinde,
birinci ve ikinci asli oturumunu
gerçekleştirmiştir. 20 Şubat 2003 tarihinde,
Panel Başkanı panelin hacmi, karmaşıklığı,
hukuki ve fiili soruların hassasiyetinin
yükseltilmesi nedenleriyle altı ay içinde
çalışmalarını tamamlamasının mümkün
olmayacağını ve Nisan 2003’ün sonuna
kadar
çalışmalarını
tamamlayacağını
UÇO’ya bildirmiştir. 11 Temmuz 2003
tarihinde panel raporu üyelere dağıtılmış
ve ABD korunma önlemlerinin DTÖ
hükümlerine aykırı olduğunu savunmuştur.
11 Ağustos 2003 tarihinde, ABD temyiz
talebinde bulunmuş, 8 Ekim 2003 tarihinde
TO Başkanı, TO’nın temyiz raporunu
tamamlaması ve tercüme edilmesi için 60
günlük süre gerekeceğini ve TO raporunun
en geç 10 Kasım 2003 tarihinde DTÖ
üyelerine ileteceğini UÇO’ya bildirmiştir.
10 Kasım 2003 tarihinde temyiz raporu
DTÖ üyelerine dağıtılmıştır. TO, panelin
çıkarmış olduğu nihai kararını onaylamış
ve bu rapora göre davayı Çin dâhil olmak
üzere davacı üye devletler kazanmıştır. 4
Aralık 2003 tarihinde ABD Başkanı,
5Aralık
2003
tarihiyle
koruyucu
önlemlerinin sonlanacağına dair bir
kararname imzalamıştır. 10 Aralık 2003
tarihinde panel ve temyiz raporları, UÇO
tarafından
kabul
edilmiştir
(http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/
cases_e/ds252_e.htm ).
4.2. Davalı Taraf
Uyuşmazlıklar

Olarak

Çözülen

Çin’in DTÖ uyuşmazlıkların çözümü
sistemi kapsamında davalı konumunda
taraf olduğu 31 tane uyuşmazlığın içinden
19 tanesi panel kurulmadan ikili

görüşmeler yoluyla danışma aşamasında
çözüme kavuşmuştur. Diğer 12 tane
uyuşmazlık için ikili müzakereler yoluyla
çözüm
sağlanamadığından
panel
kurulmuştur. Bu 12 tanesinin içinde 8 tane
uyuşmazlık temyiz aşamasına kadar
gitmiştir. Bu uyuşmazlıklardan örnek
olarak birkaç tanesini incelenecektir.
DS358 ile DS359 uyuşmazlıkları konu
bakımından birbirine benzedikleri için bir
çatı altında değerlendirmeye çalışacağız.
ABD, Çin’in kendi içindeki işletmelerden
giren verginin iadesi, indirim ya da
muafiyeti veya hükümete borçlu olan diğer
ödemeler ile ilgili önlemleri konusunda
Çin ile danışma görüşmesi talebinde
bulunmuştur. ABD, Çin’in bu önlemlerinin
GATT
1994’ün
III:4.
maddesine,
“Sübvansiyonlar
ve
Telafi
Edici
Önlemler”nin 3., 3.1(b). ve 3.2.
maddelerine, TRIMs’nın 2., 2.1., Ek 1
hükümlerine, Katılım Protokolü’nün I/1.2.,
I/ 7.2., I/7.3., I/10.3. hükümlerine aykırı
olduğunu iddia etmiştir. Sırasıyla 15 Şubat
2007 tarihinde AB, 16 Şubat 2007
tarihinde, Avustralya ve 19 Şubat 2007
Meksika danışma görüşmesine katlıma
talebinde bulunmuştur. Çin, bu 4 devletin
danışma görüşmelerine katılma talebini
kabul ettiğini UÇO’ya bildirmiştir.
Meksika 26 Şubat 2007 tarihinde ABD den
ayrı olarak aynı uyuşmazlık üzerinde Çin
ile
danışma
görüşmeleri
talebinde
bulunmuştur. Bu iki devletin uyuşmazlık
konusu benzediği için sırasıyla 20 Mart
2007 ve 22 Haziran 2007 tarihlerinde Çin,
ABD ve Meksika Cenevre’de danışma
görüşmesinin birinci ve ikinci oturumunu
gerçekleştirmiştir.

27 Nisan 2007 tarihinde ABD, Çin’in son
zamanlarda kabul edilen yeni “Gelir
Vergisi Kanunu” nu dikkate alması
konusunda ek bir istişare talebinde
bulunmuştur. Sırasıyla 4 Mayıs 2007
tarihinde, Meksika, 7 Mayıs 2007
tarihinde, AB, 11 Mayıs 2007 tarihinde,
Avustralya, Japonya ve 14 Mayıs 2007
tarihinde, Kanada, ABD’nin ek danışma
görüşmesine
katılma
talebinde
bulunmuştur.
12 Temmuz 2007 tarihinde ABD ve
Meksika bir panelin kurulması talebinde
bulunmuş ancak UÇO’nun 24 Temmuz
2007 tarihindeki toplantısında panelin
kurulması ertelenmiştir. UÇO’nun 31
Ağustos
2007
tarihinde
yaptığı
toplantısında, Meksika’nın DS359 No.lu
uyuşmazlığı ile birlikte tek bir panel
kurulması kararlaştırılmıştır. Avustralya,
Kanada, Şili, AB, Japonya, Çin Taipei,
Türkiye sonra Arjantin, Kolombiya ve
Mısır üçüncü taraf olma hakkını saklı
tutmuştur.
Çin Sırasıyla 19 Aralık 2007 tarihinde
ABD ile 7 Şubat 2008 tarihinde de
Meksika’nın yetkilileri ile birlikte ticaret
sübvansiyonları sorununu çözmek için bir
mutabakat muhtırasını imzalamış ve
anlaşmazlıkta mutabık kaldığını UÇO’ya
bildirmiştir. Böylelikle 10 ay süren bu
uyuşmazlık halledilmiştir.
Çin tarafın uyuşmazlıkla ilgili düşünceleri
şunlardır. ABD ve Meksika’nın DTÖ’ye
şikâyette bulunan Çin’in ihraç mallar
üzerindeki sübvansiyon uygulamasının
Çin’in kendi iç siyasi ihtiyacının gereği
olduğunu vurgulamıştır. Bu konuda, Çin'in
ilgili politikalarına karşı büyük bir yanlış
anlamanın olduğunu ve Çin’in ekonomik

reformunun ilerlemesi ve gerçekleşmesinin
yok sayıldığını iddia etmiştir. Çin’e göre
şikâyetçi devletlerin bu girişiminin asıl
amacı, Çin'in vergi hukuku ile ilgili
kendini geliştirme çabasını engellemeye
yönelik olduğu ve şikâyetçi tarafların bu
girişiminin, Çin’in sosyal ve ekonomik
kalkınma
ihtiyaçlarına
göre
vergi
düzenlemelerini de kapsayan ekonomik
yasalar ve yönetmelikler paketi ile ilgili
kendini geliştirme faaliyetlerine engel
olamayacaklarına
inanmalarıdır.
Çin,
panelin kurulması ile ilgili sunulan
bildiride yer alan iddiaların Çin’in çoktan
iptal etmiş olduğu önlemler olduğunu
belirtmiş. Üstelik Çin’in "Kurumsal Gelir
Vergisi Kanunu"nun uygulanması ile ilgili
politika ve önlemlerinin de DTÖ
kurallarına tam uyumlu hale gelmiş
olduğuna
dikkat
çekmiştir
(http://www.chinalawinfo.com/wto/wtojdaldet
ail.asp?jdalid=20).
Davalı taraf olduğu uyuşmazlıkların
içindeki temyize kadar giden DS363 No’lu
uyuşmazlığı inceleyecek olursak bu dava,
Çin’in DTÖ’ deki hizmet ticaret
uyuşmazlığı ile ilgili ilk davası olup ana
fikrinin ise Çin’in katılım protokolündeki
hizmet ticaretinin açılması ile ilgili
Fıkrası’nın yorum meselesine yöneliktir.
10 Nisan 2007 tarihinde ABD, görsel ve
işitsel eğlence ürünleri ve bazı yayınların
dağıtım hizmetleri ve ticaret haklarını
etkileyen önlemler ile ilgili Çin ile
Danışma
Görüşmesi
talebinde
bulunmuştur. 25 Nisan 2007 tarihinde
AB,
danışma
görüşmesine
katılım
talebinde bulunmuş ve Çin, AB’nin
talebini kabul ettiğini UÇO’ya bildirmiştir.
ABD, Çin’in Hizmet GATS’ın XVI. ve
XVII maddeleri, GATT 1994’ün: III:4. ve

XI:1.maddeleri,
Çin’in
Katılım
Protokolü’nün I/1.2., I/5.1., ve I/5.2.
hükümlerine aykırı hareket ettiğini iddia
etmiştir.
Sırasıyla 5-6 Haziran 2007 tarihlerinde
taraflar Cenevre’de oturum gerçekleştirmiş
ancak bir sonuç alamamışlardır. 10
Temmuz 2007 tarihinde ABD bir ek
danışma görüşmesi talebinde bulunmuş ve
20 Temmuz 2007 tarihinde AB, ek
Danışma Görüşmesine katılma talebinde
bulunmuştur. Sonuç alınamadığından 10
Ekim 2007 tarihinde ABD, DTÖ’ye
panelin kurulması talebinde bulunmuştur.
UÇO’nun 22 Ekim 2007 tarihli
toplantısında, bir panelin kurulması
ertelenmiş ve 27 Ekim 2007 tarihindeki
toplantısında panelin kurulması kararı
alınmıştır. AB ve Japonya ardından da
Avustralya, Kore ve Çin Taipei üçüncü
taraf olma hakkını saklı tutmuşlardır. 17
Mart 2008 tarihinde ABD, Genel
Müdür’den panelin oluşmasını talep etmiş
ve bu talep üzerine Genel Müdür 27 Mart
2008 tarihinde genel paneli oluşturmuştur.
22 Eylül 2008 tarihinde panel başkanı
yaşadıkları bazı zorluklar nedeniyle raporu
altı ay içinde tamamlayamayacağını ve
Şubat 2009 tarihinde taraflara nihai raporu
açıklayacağını UÇO’ya bildirmiştir. 20
Nisan 2009 tarihinde panel raporunun
geçici kararı açıklanmış ve 23 Haziran
2009 tarihinde panel taraflara nihai kararı
açıklamıştır. 12 Ağustos 2009 günü, panel
raporu DTÖ üyelerine dağıtılmıştır
(http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/
cases_e/ds363_e.htm).
Rapor, ABD’nin iddialarının çoğuna
destek vererek Çin’e yurt dışından giren
ses ve video ürünlerine, yayın ve filmlere
kısıtlama getirmesi GATT’ın hükümlerine

ve Çin’in ticaretin serbestleşmesi ile ilgili
taahhüdüne
aykırı
olduğu
kararını
vermiştir.
Ayrıca, Çin’in gerekçe
gösterdiği GATT’ın 20. maddesinin a.
bendindeki “Genel Ahlak” Hükmü ile ilgili
savunmasını da reddetmiştir.
13 Ağustos 2009 tarihinde Ticaret
Bakanlığı sözcüsü, Çin’in temyize
başvurmak
için
evrak
hazırlıkları
sürdürmekte olduğunu açıklamıştır. 22
Eylül 2009 tarihinde Çin temyiz
başvurusunda bulunmuştur. 22 Eylül 2009
tarihinde Çin, panel raporundaki bazı
hukuksal sorunlar ve raporda kullanılan
bazı hukuksal sorunlar hakkında temyize
başvurmuştur. TO’nun dava ile ilgili
objektif davranmasını ve adil yargılama
yürütmesini istemiştir. 5 Ekim 2009
tarihinde ABD de konu ile ilgili temyiz
başvurusunda bulunmuştur.
21 Aralık 2009 tarihinde TO Başkanı dava
ile ilgili çevirinin ve işlemin tamamlanması
için 60 günlük sürenin yetmeyeceği
nedeniyle raporun en geç 21 Aralık 2009
tarihinde taraflara dağıtılacağını UÇO’ya
bildirmiştir, 21 Aralık 2009 tarihinde
temyiz raporu taraflara dağıtılmıştır. TO,
panel raporunu desteklemiş ve bu rapora
ilave olarak Çin’in yabancı yatırımcıların
elektronik forma konu olan ses kaydı
dağıtım hizmetleri ile meşgul olmasını
yasaklama uygulaması içeren kanun
maddesinin GATS’ in 17. maddesine
aykırı olduğu kararını vermiştir. Bu dava
sürecinde yaşanan önemli bir ayrıntı,
Çin’in uygulamasındaki bazı sözcüklerin
tercümesi hususunda Çin ve ABD’nin
büyük tartışmalar yaşamış olmalarıdır.
“Total issue”, “issue”, “Total wholesale”,
“Foreign tradesman”, “Cavity shares”,
“Film”, “Rights and interests”, gibi.

Bunların içindeki bazı sözcükleri taraflar
farklı tercüme etmişlerdir. Örnek vermek
gerekirse, hak sözcüğünü ABD “Rights
and İnterests” , Çin ise “Equity” olarak
tercüme etmiştir. Bundan başka bir kısım
sözcüklerde ABD kendinin tercümesini
sunmuştur fakat Çin “tercüme edilemedi”
olarak sunmuştur. “Total issue”, “issue”,
“Total
wholesale”
gibi
örnekleri
verebiliriz. Tercüme tartışmalarını çözmek
için uyuşmazlıkların çözümündeki teknik
problemlerin
çözümlenmesi
gerekmektedir. Panelin de bu duruma ciddi
şekilde kafa yorduğu söylenebilir (Zhang
Naigen,
2009:
38-41). Tercümeler
konusunda
oluşan
hatalar
davanın
yargılama sürecini etkileyebilmekte ve
hatta davanın yanlış sonuçlanmasına yol
açabilmektedir.
Bu nedenle teknik
hataların en kısa zamanda giderilmesi ve
bu tür hataların da yargıya olan kötü
etkisinin önlemesi gerekmektedir.
4.3.Çin’in Üçüncü Taraf Olduğu
Uyuşmazlıklar Hakkında Genel Bir
Değerlendirme
DTÖ
Uyuşmazlıkların
çözümündeki
“Üçüncü Taraf”, davacı ve davalı taraf
değildir. Sadece söz konusu olan dava,
ticari menfaatlerini etkilediğinden dolayı
uyuşmazlığın soruşturmasına dâhil olmak
isteyen tarafı göstermektedir. Üçüncü taraf
dava ile ilgili bağımsız bir şekilde fikir
verebilir ya da davacı ve davalının
fikirlerine
atıf
yapabilir.
DTÖ
uyuşmazlıkların çözümünde hemen hemen
tüm uyuşmazlıklara taraf olan üçüncü taraf
ya da taraflar vardır. Devletler açısından
bakıldığında AB, ABD ve Japonya birçok
uyuşmazlıklara üçüncü taraf olarak dâhil
olmuşlardır. Çin’in üçüncü taraf olarak

ticari uyuşmazlıklara dâhil olmasındaki
nedenlerini kısaca şu şekilde özetleye
biliriz:
1. Çin dünya ekonomisinde önemli bir yere
sahiptir ve buna göre geniş ticari çıkarları
bulunmaktadır. Çin’in DTÖ üyeliğinden
sonra sahip olduğu ticaret hacminde
önemli bir büyüme görülmüştür. 2001
yılının sonunda Çin’in (11 Aralık 2001
tarihinden önceki zaman dilimi) ihracat ve
ithalatındaki ticaret hacmi 5097 milyar
dolar iken 2002 yılında 6207 milyar dolar,
2003 yılında 8512 milyar dolar ve 2004
yılında 1154.4 milyar dolardan 5097
milyar doların üzerine çıkmıştır. Bu
rakamların içinden ihracat hacmi 5000
milyar doların üstünde olmuştur. Böylece
Japonya’yı
da
aşarak,
ABD
ile
Almanya’nın hemen ardında yer almış ve
dünya üçüncüsü olmuştur. 2008 yılında ise
bu rakam 2.5 milyar dolara ulaşmıştır.
Çin’in kendi ticari çıkarları açısından
üçüncü taraf olarak DTÖ’nün davalarını
yargılama sürecine aktif bir şekilde
katılması gerekmektedir.
2. Üçüncü tarafta bulunanlar uluslararası
ticaret hakkında çok sayıda bilgi kazanma
şansına sahip olabilmiştir. Genelde üçüncü
taraflar, uzmanların üçüncü taraflara özel
olarak düzenlenen toplantısında, davacı ve
davalının ilk yazılı bildirilerine sahip
olabilmektedirler. Böylelikle dünyadaki
devletlerin ticari yönetim sistemi, hukuk
kuralları ve uygulama durumları ile ilgili
olan
ticaret
sistemini
yorumlayabilmektedirler. Bu bilgilerden
yola çıkarak devletin gelecekteki ticari
uyuşmazlıkların çözülmesi ve kendi iç
ticaret sisteminin gelişmesi açısından
önemli adımlar atabilmektedir.

3. Üçüncü taraf olarak DTÖ kurallarının
formülleşmesi
ve
ilerlemesine
katılabilmektedirler. DTÖ, panel ve TO
davanın yargılama sürecinde DTÖ
kurallarının zenginleşmesi ve iyileşmesine
yönelik yaratıcı yorumlar ve gelişmeler
elde edebilmektedir.
4. Çin’in uyuşmazlıkların çözümü ile
ilgilenen grubuna tecrübe kazandırmıştır.
Şu anda, Çin nispeten istikrarlı yürüyen bir
uyuşmazlık çözüm ekibi kurmuştur. Ancak
DTÖ uyuşmazlıkların çözümü ise son
derece hukuk becerileri isteyen bir hukuk
sistemidir. Sadece DTÖ kurallarını tüm
detaylarına kadar bilmek yetmeyebilir ve
bazen üstün dava becerisine sahip olmayı
gerektirebilir. Fakat DTÖ’nün yargılama
sürecine çok defa katılmakla bu grubun
mesleki kalitesini devamlı ilerletebilmekte
ve Çin’in ticari menfaatlerini daha da iyi
koruyabilmektedir.
Çin hükümeti DTÖ’nün UÇO için 3 tane
hukuk uzmanı tavsiye etmiş ve bu kişiler
Panel uzmanları içinde yer almaktadır.
Onların, panel aşamasında bulunan ve
çözüme
kavuşturulmak
istenen
uyuşmazlıkların yargılama sürecine dâhil
olmaları, onların daha çok tecrübe sahibi
olmaları için oldukça önemlidir. UÇO’ya
uzman tavsiye etmek Çin’in, DTÖ’nün
uyuşmazlıklar çözüm mekanizmasına aktif
olarak katıldığının bir göstergesidir (He
Xiaoyong, 2010: 366-368).
DTÖ’nün yeni üyesi olan Çin 2002
yılından beri uyuşmazlıklara üçüncü taraf
olarak
çözüm
hizmetlerine
dâhil
olmaktadır. Bugüne kadar da toplam 103
davanın üçüncü tarafı olmuştur. Çin’in
üçüncü taraf olarak katıldığı her davada,
Çin Ticaret Bakanlığının dava ile ilgili

ayrıntılı bir çalışması ve analizi sürecinde,
devletin ticari çıkarları ile DTÖ
kurallarının
ilişkisini
göz
önünde
bulundurarak DTÖ’ye yazılı dosya sunmuş
ve dava ile ilgili fikirlerini bildirmiştir.
5. ÇİN’İN DTÖ’NE TARAF OLDUĞU
UYUŞMAZLIKLARI ile ilgili GENEL
DEĞERLENDİRME
Genel olarak bakıldığında, Çin’in DTÖ
üyeliğinden bu yana “Uyuşmazlıkların
Çözüm Mekanizması” adı altında bağımsız
veya başka üye devletler ile birlikte
şikâyetçi olduğu uyuşmazlıkların toplam
sayısı 12 tane olmuştur. 12 tane
uyuşmazlığın içinden 9 tanesi ABD ve 3
tanesi AB ile ilişkilidir. ABD ile ilişkili
olan uyuşmazlıklara bakıldığında ABD’nin
Çin ürünlerine uyguladığı Anti-Damping,
Anti-Damping Vergisi, Anti-Sübvansiyon
ve Anti- Sübvansiyon vergileri ile ilgili
önlemleri olduğunu görebiliyoruz. Bu
önlemlerin alınmasındaki kritik sebeplerin
biri de ABD’nin Çin’e “Kayıt Dışı
Ekonomi” gözü ile bakmasıdır. Çin’in
dünya ekonomisi üzerindeki güçlü etkisi
herkes tarafından kabul edilmektedir.
Çin’in özellikle DTÖ’ye üyeliği, Çin
mallarının dünya pazarlarına daha da çok
girmesinde ve güven kazanmasında önemli
role sahiptir. Çin de DTÖ üyeliği
taahhütlerini yerine getirmek için kendi iç
hukukunu DTÖ yükümlülüklerine uyumlu
hale getirmek için çok çalışmış ve kendi iç
kanun ve ilgili mevzuatlarında değişiklik
meydana getirmiştir. Bu çalışmalarından
sonra Çin’e hala “ Kayıt Dışı Ekonomi”
ülkesi gözüyle bakmak ve buna göre ticaret
politikası uygulamak haksızlık olur. Çin’in
doğal kaynak ve ucuz iş gücü
potansiyellerine sahip olması, Çin’e kendi

ürünlerinin Dünya pazarındaki aynı
ürünlerle karşılaştırıldığında belirli oranda
rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu nedenle
Çin menşeli ürünlerin fiyatının ucuz
olmasından veya buna benzer birçok
avantajlarından dolayı başka ülkelerin dış
ticaret politikalarında bazı önlemler
almasına sebebiyet vermektedir. Zaten
DTÖ tarafından çözülen uyuşmazlıkların
çoğu Çin’i haklı çıkarmıştır. Bu durum
Çin’e öz güven kazandırmış, ancak Çin’in
davacı taraf olduğu uyuşmazlıkların sayısı
yine de çok sayılmamaktadır. Çin’in bu
tutumu uluslararası ticaret politikası
açısından oldukça önemlidir.
Çin’in davalı taraf olduğu uyuşmazlıkların
sayısı
davacı
konumda
olduğu
uyuşmazlıklarından çok daha fazladır.
Toplam 31 tane uyuşmazlığın içinde
sadece
ABD’nin
şikâyetçi
olduğu
uyuşmazlık 15 tanedir. ABD’den hemen
sonra gelen AB’nin toplam 7 ve bunları
takip eden Meksika’nın 4, Japonya ve
Kanada’nın 2 ve son olarak Guatemala’nın
sadece bir tane şikâyetçi oldukları
uyuşmazlık söz konusudur. Davacı olunan
uyuşmazlıkların alanları geniştir. Fikri
Mülkiyet Hakları, bazı hammaddelerin
ihracat kısıtlamaları, ihracat önlemleri ve
sık sık karşılaştığımız Anti-Damping ve
telafi edici önlemler ile ilgili konulara
yayılmış olan bu uyuşmazlıkların çoğu
Danışma
Aşamasında
çözülmeye
çalışılmıştır. Toplam 9 tane uyuşmazlık
hala sonuç beklemektedir ve bu
uyuşmazlıklarla ilgili Çin, DTÖ kurallarına
göre bunları çözüme kavuşturacaklarını sık
sık ifade etmektedir. Davalarda davacı olan
taraflar çoğunlukla kazanmıştır ve Çin,
UÇO’nun
tavsiye
ve
kararlarını
uygulamakta hassasiyet göstermektedir.

Üyelik
sürecindeki
uyuşmazlıkların
analizlerine bakacak olursak çok sayıdaki
uyuşmazlıklar ana ticaret ortakları arasında
oluşmuştur. 2005 senesinden önce
Çin’in10 büyük ticaret ortağı ise AB,
ABD, Japonya, Hong Kong, Güney Doğu
Asya Ülkeleri Birliği, Rusya, Macao ve
Kanada olup içinden AB, ABD, Hong
Kong Çin’in en büyük üç ihraç pazarıydı.
Çin’in
gelecekte
uyuşmazlık
yaşayabileceği devletler yine önemli ticaret
ortakları arasında olur ve ABD, AB ve
Japonya
Çin’in
önemli
ticari
ortaklarındandır. ABD ve AB ise ticaret
fazlasının ana kaynağı olan devletlerdir.
Günümüzde
Çin’in
bu
devletlerle
uyuşmazlıklarının da en fazla olduğu
devletler de yine bunlardır (Zhang Hanlin,
2009: 369-370). Çin’in DTÖ üyeliğinden
sonraki ithal ticareti çabucak yükselmiştir.
Çin, üyelik sürecinden şimdiye kadar olan
14 senelik sürede en çok Anti- Damping ile
karşı karşıya kalan devlettir. Çin’in
günümüzdeki uyuşmazlıkların çözümünü
konusunda
karşılaştığı
problemlerin
başında uyuşmazlıkların sayısının sürekli
çoğalması gelmektedir. Uyuşmazlıklar
daha çok Anti-Damping, sübvansiyonunun
dağıtılması ve koruma önlemleri, Teknik
ticaret önlemleri, yeşil ticaret önlemeleri,
fikri mülkiyet önlemleri ve sosyal
sorumluluk standartları alanlarında kendini
göstermektedir. İkinci sırada çok sayıdaki
ticari ortakları ile ticari uyuşmazlıklar
yaşaması ve son olarak uyuşmazlıkların
yöneldiği
alanların
genişlemesi
gelmektedir. Bu alanlar mal ticareti
uyuşmazlıkları,
hizmet
ticareti
uyuşmazlıkları, yatırımla ilgili ticari
uyuşmazlıklar ve ticaretle ilgili fikri
mülkiyet uyuşmazlıklarını kapsamaktadır
(Li Jin, Li Shi ve Li Jiguang, 2010: 93-97).

Grafik 1. Çin ile Uyuşmazlık Yaşayan Devletler ve Uyuşmazlık Sayısı
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6.SONUÇ
Günümüzde uluslararası ticaret, ticaret
kurallarının serbestleşmesi ve bu konuda
hukukun gelişmesi neticesinde birçok alanı
da kapsayan geniş ticaret yelpazesi ile
önemli bir aktör haline gelmiştir. Bu alanın
belirli hukuk kuralları içinde düzenlenmesi
ve daha da etkili bir nitelik kazanmasını
amaçlayan çok taraflı bir anlaşma olan
GATT, 1947 yılından 1995 yılına kadar
yürürlükte kalmıştır.
GATT’tan önceki dönemlerde, uluslararası
ticari
uyuşmazlıklar
genelde
ilkel
yöntemler olarak görünen uluslararası
kurallar ve ikili anlaşmalar yoluyla
çözülmüştür. GATT yürürlüğe girdiğinde
uygulanan
uyuşmazlık
çözüm
mekanizması,
uluslararası
ticari
uyuşmazlıkların çözülmesi için çok taraflı

müzakerelerin yapıldığı bir sahne haline
gelmiştir. Bu sistem, özel olarak çok taraflı
müzakere mekanizması kurmuş ve yine bu
sistem temel alınarak sistematik şekilde
uyuşmazlıkların
çözüm
modeli
şekillenmiştir.
GATT
sisteminde
uyuşmazlıkların çözümü için taraflar
GATT 1947 anlaşmasının 22. ve 23.
maddeleri hükümlerine başvurmuş (Mao
Yanqiong, 2010: 1) ve böylelikle bu sistem
sayesinde
daha
önceki
ticari
uyuşmazlıkların çözümüne göre gözle
görülür değişiklikler elde edilmiştir.
Bu sistem sürekli gelişmekte olan
uluslararası ticaretin beraberinde ortaya
çıkarmış olduğu çok sayıda karışık
nitelikteki uyuşmazlıkların çözüm talebini
pek karşılayamamıştır. Bunun sonucunda
daha kapsamlı ve detayları bol olan bir
mekanizmaya
ihtiyaç
duymaya
başlanmıştır. Bu konu hakkında çok sayıda
görüşmeler ve müzakereler yapılmış ve

uygulanmakta
olan
sistemin
düzenlemelerinin
elden
geçirilerek
güncelleştirilmesi
sonucunda,
DTÖ
anlaşması’ nın 2 No.lu eki olan
uyuşmazlıkların çözümündeki mutabakat
metni ortaya çıkmıştır. Bu mekanizma, 1
Ocak 1995’te, DTÖ’yü kuran Marakeş
Anlaşması ile birlikte yürürlüğe girmiş ve
bu
sayede
kurumsal
bir
yapıya
kavuşmuştur.
DTÖ, dünya ticaretini yönlendiren,
yöneten, dünya ticaretinin kurallarını
belirleyen,
bu
kurallara
uyulup
uyulmadığını denetleyen ve benzer çok
taraflı kuruluşlarda az görülen, vermiş
olduğu kararları taraflarca bağlayıcı olan
küresel bir örgüttür. “Uyuşmazlıkların
Çözüm Sistemi” mekanizması ile ticari
uyuşmazlıkların çözülmesinde temel alınan
önemli
bir
yapıya
sahiptir.
(http://www.mfa.gov.tr/dunya-ticaret-orgutudoha-kalkinma-turu-muzakerelerini-nedurdurdu_-tarih-tekerrurden-miibarettir_.tr.mfa). DTÖ tüm bu yönleriyle

dünya ekonomisinde gittikçe daha da etkili
hale
gelmektedir.
DTÖ’nün
bu
başarılarının ardında ticari uyuşmazlıkların
çözülmesi
için
hizmet
veren
uyuşmazlıkların çözüm mekanizmasının
katkısı
büyüktür.
Mekanizmanın
temelinde, UÇO, paneller ve panel
raporlarına karşı taraflardan gelen itirazlar
sonucunda
bunları
hukuki
yönden
denetlemek amacıyla daimi nitelikteki
organı olan TO vardır. Temyiz süreci,
GATT sisteminde mevcut olmayan kritik
bir yapıya sahiptir.
Mekanizmaya bağlı olarak çalışan bu
organlar, uluslararası alanlarda ortaya
çıkan uyuşmazlıkları incelerken usule
ilişkin konularda UÇMM’ne, esasa ilişkin

konularda da DTÖ kapsamında yer alan
çok taraflı ticari anlaşmalara bakarak
çalışmalarını yürütmektedir (Ulusoy, 2009:
388).
Uyuşmazlıkların
çözüm
sürecinin
aşamalarında ilk sırada, Danışma Aşaması
gelmektedir. Bir devlet, uluslararası ticaret
alanında kendi menfaatlerinin zarara
uğradığını ve zararı veren tarafın DTÖ
kurallarına aykırı hareket ettiğini iddia
ettiğinde DTÖ ve UÇO’ya şikâyetini iletir.
Bunun üzerine UÇO’nun ilk uyguladığı
yöntem danışma görüşmesidir. Danışma
görüşmesi, tarafların kendi aralarında
görüşerek
uyuşmazlıklarını
çözüme
kavuşturmalarını amaçlayan bir süreçtir.
Eğer bu süreç başarısızlıkla sonuçlanırsa
herhangi bir tarafın talebi ile panel süreci
başlatılır. Şikâyetçi tarafın hazırladığı
raporda uyuşmazlıkla ilgili tüm sorunlar
açık ve net bir şekilde belirtilmelidir. Panel
davaya ilişkin tüm detayları inceler ve
DTÖ kurallarına aykırı olup olmadığını
değerlendirir. Panel aşamasından sonra
Panel kararı taraflarca kabul edilip ve
UÇO’ya bildirildikten sonra bu Panel
raporu UÇO tarafından onaylanır. Eğer
taraflardan herhangi biri Panelin yargı
sürecinde ihmal edilen hukuki nedenlerden
dolayı Temyize başvurursa TO davayı
tekrar inceler, yalnız bu inceleme hukuki
yönden yapılan bir incelemedir, bu
inceleme sonucunda nihai bir karara varır.
Temyiz
kararı
taraflarca
bağlayıcı
niteliktedir. Nihai kararın alınması ve UÇO
tarafından
onaylanmasından
sonra
hakkında aleyhine karar verilen tarafın,
tavsiyelere veya kararlara uymaması
halinde geçici tedbirler olarak bilinen
tazminat,
tavizler
veya
diğer
yükümlülüklerin
askıya
alınmasına,
tarifeler veya diğer bağlı ticari hallerin

indirilmesi gibi bir kısım yaptırımlara tabi
tutulacaktır. Tarafların verilen kararlara
uymamaları durumunda aleyhlerine verilen
kararlardan daha çok zarara uğrayabilirler
ve
uluslararası
kamuoyunda
güvenirliklerini
yitirebilirler.
Bu
tutumlarının sonucu olarak da uzun vadeli
ticari çıkarlarını daha çok hasara uğratmış
olurlar.
Taraflar
verilen
kararları
uygulayabilmeleri için ek süre talep
edebilirler ve DTÖ’ nün bu yaptırımı, üye
devletlerin kararları uygulayabilmeleri için
onlara daha iyi bir imkân sağlamaktadır.
Uyuşmazlıkların çözümü mekanizması
sadece DTÖ’ye üye devletlere hizmet
vermektedir. Tüzel kişiler, şirketler ve
kuruluşlar
ticari
uyuşmazlıklarını
çözümlemek
için
bu
sisteme
başvuramazlar.
Menfaatleri
zarara
uğrayanlar, problemlerini hükümetlerine
bildirdiklerinde devletlerin Dış Ticaret
Bakanlığı gibi organları aracılığıyla sorun
uyuşmazlık
çözüm
sistemine
aktarılabilmektedir.
Çin bu etkili örgüte 2001 yılının sonunda
dâhil olmuştur ve Çin, DTÖ uyuşmazlık
çözüm sisteminde 43 uyuşmazlıkla taraf
ülke konumunda yer almıştır. Bu
uyuşmazlıklarda
panel
başvurusunda
bulunulmadan danışmalar aşamasındayken
veya çözülen uyuşmazlıkların sayısı 24’ü
bulmuş iken; uyuşmazlıkların bir kısmında
TO başvurusu yapılan 12 uyuşmazlık
ortaya çıkmıştır. Diğer 7 uyuşmazlık ise
panel aşamasında sonuçlandırılmıştır.
Bunun yanı sıra uyuşmazlık çözüm
sisteminde üçüncü taraf ülke olarak Çin’in
yer aldığı uyuşmazlıkların sayısı 103’ü
bulmuştur. Burada bahsedilmesi gereken
husus genel itibariyle Çin’in bu sistemi
benimsemesi ve alınan bu kararları

uygulamaya çalışmasıdır. Nitekim BM’de
veto hakkına sahip olan, dünyanın 2.
büyük ekonomisine dönüşen ve kendine
özgü karma ekonomik sistemi sayesinde
sürekli gelişmekte olan Çin’in DTÖ
anlaşmalarına aykırı hareket etmesi
UÇO’nun tavsiyesini ve kararlarını
uygulamaması Çin açısından yapılmaması
gerekenler arasında öncelikli olarak yer
almaktadır.
Çin
açısından
uyuşmazlık
çözüm
sisteminin değerlendirilmesinde, taraf
olduğu uyuşmazlıkları danışma görüşmesi
sürecinde çözüme kavuşturmak isteyen
tutumu dikkat çekicidir ve bunun yanı sıra
bazı uyuşmazlıklarda hakkını arama
yolundaki çabaları da önemli hususlardan
biridir. Çünkü bu uyuşmazlıklar sadece
DTÖ hükümlerine aykırı olmakla kalmayıp
Çin’in kendi ekonomisinin ilerleyebilmesi
ve gelişebilmesi için düzenlenen ticaret
politikaları ve kanun düzenlemeleri ile
doğrudan ilişkilidir. Bu hususlar Çin
açısından sadece basit maddi kayıplar
değildir. Çin DTÖ’nün aleyhine verilen
kararları uygulamış ve böylelikle DTÖ
kurallarına gereken bağlılığı ve saygısını
göstermiştir. Kendi iç hukuk ve
düzenlemelerinde
DTÖ
hükümlerine
uyumlu hale gelmek için kısa bir süre
içinde birçok değişiklik yapmıştır. Çin
aleyhine karar verilen uyuşmazlıklara
baktığımızda, daha çok Çin’in iç hukuk
düzenlemelerine ilişkin kararlar olduğunu
görürüz.
DTÖ, kendisine üye olan devletlerin
uluslararası
alandaki
ticari
uyuşmazlıklarının çözümünde tarafsız bir
tutum sergilemiş olduğunu savunanlar
olduğu gibi, böyle olmadığını savunanlar
da vardır. Her ne kadar ortada birbirine

karşı fikirler mevcut olsa da DTÖ’nün
uluslararası ticaret alanındaki gücünü artık
herkes
kabul
etmiş
durumdadır.
Uyuşmazlığın çözümünde etkili olan
mekanizmanın, dünya ticaretine yön veren
ve bu konuda hukuki bir yapıya ve
yaptırım gücüne sahip oluşu, uluslararası
alanda diğer uluslararası kuruluşlara göre
daha etkili bir örgüt oluşu gibi yönlerinin
bulunması nedeniyle bundan sonraki
dönemlerde uluslararası ticarette etkisinin
daha da artacağı muhakkaktır. Mutabakat
Metni Hükümlerinin gözden geçirilmesine
ilişkin müzakereler devam etmektedir.
DTÖ bünyesinde şimdilik gün yüzüne
çıkmış ya da daha sonra çıkacak olan bazı
eksiklikleri olsa da sistemin bugüne kadar
işleyişinde büyük bir kesimin takdirini
kazandığı ortadadır.
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ESKİ TÜRKÇE’DE KULLANILAN GÜNEY VE KUZAY TABİRLERİ
ÜZERİNE
Shota BEKADZE
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi A.B.D
Özet: Bu çalışmamızdaki amaç Osmanlı Tahrir Defterleri’nde, sözlüklerde ve haritalarda olan
bilgiler ışığında Osmanlı zamanında kullanılan ve belirli bir coğrafi bölgeyi içine alan “Güney” ve
“Kuzay” tabirlerinin ne anlam ifade ettiklerini açıklamaktır. Bu tabirler “Güney Nahiyesi” ve
“Kuzay Nahiyesi” olarak Osmanlı Devleti’nin Ahıska, Posof, Büyük Ardahan, Küçük Ardahan,
Eleşgird, Kars, Pasin, Erzincan, Pembek sancaklarında kullanılmıştır. Bu kadar büyük coğrafi
önem taşıyan bu tabirlerin anlamları ne yazık ki, Osmanlıca-Türkçe sözlüklerde ya hiç verilmemiş,
ya da günümüzdeki “Güney” ve “Kuzey”le aynı değerlendirilmiştir. Biz çalışmamızda eski
Türkçede kullanılan “Güney” ve “Kuzay” kelimelerini etimoloji açıdan inceleyerek bu tabirlerin
günümüzdeki “Güney” ve “Kuzey” coğrafi yönleri bildirmediğini ve “Güney”in güneş bakan
yamaç, “Kuzay”ın ise güneş görmeyen, yani gölge olan taraf olduğunu araştırmacıların dikkatine
sunmaya çalıştık.
Anahtar kelimeler: Osmanlı, Ahıska, Tahrir Defterleri, Güney, Kuzay

ABOUT THE TERMS GÜNEY AND KUZAY USED IN OLD TURKISH
LANGUAGE
Abstract: The purpose of this research is to explain the meaning of the terms : Güney and Kuzay
that is comonly used in Otoman State Recordings, that refers some spesific geographical places.
These terms “Güney Region” and “Kuzay Region” was used in the following Sanjaks of Otoman
State: Ahıska, Posof, büyük Ardahan, küçük Ardahan, Eleşgird, Kars, Pasin, Erzincan, Pembek
regions. Unfortunately such a very important terms that defines geographical places is not
explained correctly at any Otoman-Turkish dictionaries or assessed as South and North. In our
Study we investigate the etymological meaning of the terms Güney ve Kuzay and found out that in
ancient Turkish languge the terms does not correspond the North and South. Güney means the part
of the place that is shined, Kuzay is the part that is behind the Sunshine (Shadowy side)-In our
research we tried to bring attention of the researchers to this matters that incorrectly used.
Keywords: Ottoman, Ahiska, State Recordings, Güney, Kuzay

1. GİRİŞ
Eski Türkçe’de kullanılan kelimelerin
Çağdaş
Türkçe
kelimelerle
şekil
bakımından
benzerlikleri
ve

anlamlarındaki değişiklikler başta dil
uzmanları
olmak
üzere
tüm
araştırmacıların en önemli problemlerinden
olmuştur. Bazen Osmanlı Tabirlerinin
günümüzdeki
kelimelerle
şekli

benzerlikleri araştırmacıların dikkatinden
yayınmıştır.
Osmanlı
Türkçesinde
kullanılan “Güney” ve “Kuzay” kelimeleri
Çağdaş Türkçedeki “Güney” ve “Kuzey”
bahsettiğimiz
problemlerdendir.
Zira
bunların şekli benzerlikleri yüzünden
Osmanlı’da kullanılan “Güney”(Gün bakan
taraf) ve “Kuzay” (Gölge olan taraf)
gerçek anlamlarını gölgede bırakmıştır.
Araştırmasını
yaptığımız
OsmanlıcaTürkçe Ansiklopedik sözlükler olan
(Doğan, 2011: 606), (Devellioğlu, 2011: 11393), (Kanar, 2003: 1-1673), Yegin vd,
2006), (Dikmen, 2011: 111), (Yılmaz,
2010: 203, 365) hiç birinde Güney ve
Kuzay
kelimelerinin
anlamlarına
rastlamadık. Yalnız Prof. Dr. İsmail
Parlatır’ın Osmanlı Türkçesi Sözlüğü’nde
Kuzay ve Güney tabirleri verilse de
(Parlatır, 2009: 944, 536) yazar bunu
günümüzde kullanılan Kuzey ve Güney’le
aynı şekilde değerlendiriyor. Zaten biz de
bunu doğru bulmuyoruz. Şöyle ki:
Osmanlı’nın
son
dönemine
kadar
günümüzde “Kuzey” tabiri yerine “Şimal”,
“Güney” tabiri yerine de “Cenub”
kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan
“Güney” ve “Kuzey” coğrafi terimleri
Cumhuriyet zamanında türetilen ve
kullanılmaya başlayan kelimelerdir.
2.
OSMANLI
ZAMANINDA
KULLANILAN COĞRAFİ YÖNLER
“Eski Türkçe’de Kullanılan Güney Ve
Kuzay
Tabirleri
Üzerine”
başlıklı
konumuzu aydınlatmaya başlamadan önce
Osmanlı zamanında kullanılan coğrafi
yönlerden bahsetmeyi uygun bulmaktayız.
Osmanlı zamanında, hatta cumhuriyetin ilk
yıllarından coğrafi yön olarak Şimal,

Cenub, Şark ve Garb olmak üzere dört ana
yön kullanılırdı. Bundan başka her yönün
arasında ara yön de vardı. Ara yönler,
arasında oldukları yönlerin isimleri ile
kullanılırdı.
Yani:
Şimal ile Şark arası: Şimal-i Şark
Cenup ile Şark arası: Cenub-i Şark
Cenup ile Ğarb arası: Cenub-i Garb
Garb ile Şimal arası: Şimal-i Garb
Günlük hayatta olduğu gibi şiirlerde,
salnamelerde,
seyahatnamelerde
ve
Lugatlarda Osmanlı Türkçesindeki yön
bildiren isimler kullanılırdı. Birkaç örnek
vermek gerekirse;
Kâtib Çelebi’nin Cihannümâ’nda;
“Çıldır cenklerde harab olmağla Ahıska’ya
ilhak idüb müstakil bir eyâlet etmişler.
Hududu şarkı Kars cenûbu Çıldır ve garbı
Cebel-i Gürcistan şimâli Tiflis. Ve
sancakları bunlardır: Acara, Ardanuc,
Ardahan-ı Büzürk, Ardahan-ı Küçük,
Sevka / Soka ? tabi ‘Oltu, Petkerek
ocaklıkdır. Penek, Posthov, Tavusker,
Çıldır, Haçrek, Hartos, Şavşad ocaklıkdır.
Göle, Livane ocaklıkdır. Mahcil nısf-ı
Livâne ocaklıkdır. Mamervan, Ahılkelek,
Teralet ?.... Ahısha hala taht-ı vilâyetdir.”
şeklinde bilgiler vardır (Katib Çelebi,
1145: 408).
XVI. Yüzyıl Şairi: Hâmidî-Zâde Celîlî;

Kûs-ı fakr urup cihânda ‘âkıl isen kendüni
Şark u garb üzre İskender gibi sultân oldı
tut (Kazan, 2007: 2/4).
Mahfî;
Şehâ ger nümâyi tu âheng-i harb
Muti’-i tu gerdend ez şark u garb.
(Ey padişah savaşa yönelirsen doğudan ve
batıdan sana herkes itaat eder (Solmaz,
2009: 408).
Resmi Belgelerde;
“Ferhad Paşa’nın şark serdarlığına ikinci
defa tayini 1586 yılı Ocal ayı ortalarında
gerçekleşmiştir”(Kütükoğlu, 1993: 167).
Türkçemizin kelime ve cümle yapısıyla,
söz
hazinesini
doğrudan
doğruya
ilgilendiren, daha doğrusu onu bu
yönlerde, tabiî gelişiminden ayırıp
zorlayan (ve zamanla bozan) bu durum
sanatkârane nesirin dördüncü özelliğini
teşkil eder. Bir beşincisi ise, nesir
cümleleri arasına, duruma ve manaya
uygun olarak, Arapça, Farsça (ve nadiren
de olsa Türkçe) beyitler, mısralar, başka
manzum parçalar; âyetler, hadisler, Arap
atasözleri ve deyimleri, İslâm'ın ve Şark'ın
büyüklerine
ait
sözler,
vecizeler
serpiştirmeye dayanır (Türk Dili ve
Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977: 340).

Urfa’nın coğrafi konumu kaynaklarda
şöyle tasvir edilmektedir: “Urfa kasabası:
Haleb’in 190 kilometre şimâl-i şarkîsinde,
Fırat tevâbi‘inden Culab nehrine dökülen
Kehriz çayı kenârında olarak iki tepenin
arasında vâki‘dir”. Bkz. Ali Rıza, Atlaslı
Memâlik-i Osmaniye Coğrafyası, s. 179
(Murat, 2007: 33).
Maraş’ın coğrafi konumu ise şöyle
açıklanmıştır: “Mar‘aş şehri: Haleb’in 154
kilometre şimâl-i garbîsinde Ahur dağının
eteğinde vâki‘ bir tepenin üzerinde
Aksu’nun Ceyhan’a döküldüğü mahal
kurbundadır” (Murat, 2007: 33).
“Mesele anlaşılmıştır. Muhterem Tsereteli,
Kafkas
mecmuasının
cenuptaki
komşularına karşı ileri sürdüğü statüko
üzerine kurulan iyi komşuluk ve samimî
hissiyattan memnun kalmadı ve hatta
mecmuamızdan ayrılmasına sebep de bu
oldu” (Tetri Giorgi, 1939: 274).
Bu esaret yıllarında, millî duyguları uyanık
halk
şâiri
Posoflu
Zülâlî
şöyle
sesleniyordu:
Biz bu zulmetler içinden çıkarız bir gün
olur
Şarka garba yıldırımlar çakarız bir gün olur
(Zeyrek, 2001: 59).
O günlerde Batum üzerinden İstanbul’a
giderken Ahıska’ya gelen Şark Cephesi
Kumandanı Kâzım Karabekir Paşanın
notlarında şu ifadeler yer almaktadır
(Zeyrek, 2001: 22).

Osmanlı Vilâyet Salnameleri’nde;
23 Şubat 1921'de Ankara'daki Gürcü Sefiri
Simon Mdivani, Ardahan ve Artvin'in

Türkiye'ye terk edildiğini resmen bildirdi.
Bölgenin Gürcü işgalinden kurtarıldığını
Ankara’ya
bildiren
Şark
Cephesi
Kumandanı Kâzım Karabekir’in raporu
aşağıdadır:
Erkâniharbiyye-i Umumiyye Riyasetine
Kars, 23.2.337 (1921)
23 Şubat sene 337 (1921) sabahı
Ardahan’a Osmanlı Sancağı çekildi.
Ardahan
ahalisi,
askerimizi
uzak
mesafelerden pek parlak merasimle
karşılamış ve her birerlerinin alnından
öperek bağırlarına basmışlar ve sevinçli
gözyaşları dökmüşler; Meclis-i Millî’mize
ve
Hükûmetimize
hayırlı
dualar
etmişlerdir. Millî birliğimizin neticesi olan
bu yeni muvaffakıyetten dolayı, Şark
Cephesi nâmına Muhterem Meclis-i
Millî’mizi kemâl-i hürmetle tebrik ederim.
Da’va-yi
millîmizin
muvaffakıyyât-i
kat’iyye
ve
kâmile
ile
tetevvüc
edeceğinden emîn olarak, ordumun, irâde-i
millîyeyi icrâya her ân muntazır
bulunduğunu da arz-i ta’zimatla te’yid
eylerim.
Şark Cephesi K. Kâzım Karabekir (Zeyrek,
2001: 34)
Gökdemir, A. Ender, Cenûbî Garbî Kafkas
Hükûmeti, Ankara 1989 (Gökdemir, 1989).
İngilizler, 13 Nisan’da Kars’taki Cenub-i
garbî Kafkas Hükûmeti üyelerini hileyle
tutuklayıp bu hükûmete son verdiler. Biz
de 20 Nisan 1919 tarihinde Ardahan’ı işgal
ettik. Bu arada İngilizler, Ermeni yanlısı
davranarak,
bizimle
savaşa
iştirak
etmedikleri hâlde, Ardahan’ın münbit ve

stratejik önemi olan yerlerini, Ardahan’ı
Ahılkelek’e bağlayan yol mıntıkasını
onlara verdiler (Kvitinidze, 1939: 86).
Yukarıda verdiğimiz coğrafi yönlere ait
örnekler XVI.yüzyıl ile XX. yüzyıl ilk
yarısındaki
zamanlarda
kullanılan
deyimlerdir. Her zaman da Şimal, Şark,
Cenub ve Garb coğrafi isimlerin
kullanıldığını görmekteyiz. Bu durumda
“Güney” ve “Kuzey” tabirlerinin XVI.
yüzyılda
günümüzdeki
anlamda
kullanılmasından söz edilemez.
XX. yılbaşlarında bile coğrafi yön olarak
şark, garb, şimal ve cenub kullanılmıştır.
Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un
“Şark” ve “Bülbül” şiirlerinden verilmiş
parçalar eski coğrafi yönlerin XX.
Yüzyılın ilk çeyreğinde de yaygın
kullanılmaktaydı:
Şark şiirinden;
Musallat, hiç göz açtırmaz da Garb’ın kanlı
kâbusu,
Asırlar var ki, İslam’ın muattal, beyni,
bâzusu,
“Ne gördün, Şark’çok gezdin?” diyorlar.
Gördüğüm yer yer
Cihanın garb’ı vahşet-zâr iken, Şark’ında
karnak’lar,
Haremler, Sedd-i Çinler, Tak-ı Kisrâlar,
Havernaklar,

Şrem’ler, Sûr-u Bâbil’ler semâ-peymâ
değil miydi?
O maziler, ilâhi, bir yıkık rüyâ mıdır
şimdi?
Ne yapsın, nâ-ümid olsun mu Şark’ın
intibahından?
Perişan rûhumuz, hâip, dönerken Bârgahından?
Mehmed Akif Ersoy İstanbul, 19 Eylül
1334
/
1918.
(http://www.antoloji.com/sark-siiri/#)
Bülbül şiirinden;
Ne husrandır ki: Şark'ın ben vefâsız, kansız
evlâdı,
Serâpâ Garba çiğnettim de çıktım hâk-i
ecdâdı!
Tarih: 9 Mayıs 1337 (1921).
(http://www.siir.gen.tr/siir/m/mehmet_akif
_ersoy/bulbul.htm).
3. GÜNEY TABİRİ ÜZERİNE
XVI. yüzyıl Tahrir Defterleri’nde Osmanlı
Devleti’nin bazı Sancaklarında “Güney
Nahiyesi” adı altında coğrafi birime
rastlamaktayız (Cikia, 1947: 19, 300, 411).
Araştırmasını
yaptığımız
OsmanlıcaTürkçe Ansiklopedik Sözlüklerin hiç
birinde “Güney” kelimesinin anlamı
verilmemişti. Yalnız Prof. Dr. İsmail
Parlatır’ın Osmanlı Türkçesi Sözlüğü’nde
“Güney” tabirine rastlasak da o (Parlatır,
2009: 944, 536) bunları günümüzde

kullanılan
“Güney”le
aynı
şekilde
değerlendiriyor. “Güney” kelimesinin kökü
olan “Gün” tabirinin Şark (Doğu) tabiri ile
aynı olması Şemseddin Sami’nin “Kamus-i
Türk-i” sözlüğünde verilmiştir (Şemseddin
Sami, 2011: 934). Eski Türklerde, Güneş
Doğu’nun sembolü idi. Güneşin doğduğu
yön onlar için çok önemliydi. Bu yüzden
yönler söylenirken deyimleri Güneşle
ilgilendiriyorlardı.
Mesela.
“Günün
doğması”, “Günün Batması” gibi (Solak,
Karadal ve Yıldız: 2005: 25-30). Ayrıca
“Gün” “Güneş” anlamını da bildirmektedir
(Kanar, 2011: 328; Parlatır, 2012: 534).
Göktürklerde de yön tayin edilirken,
yüzlerini
güneşin
doğduğu
tarafa
çevirirlerdi (Solak vd. 2005: 28). Eski
Türkçede batı karşıtı olan Doğu anlamında
da kullanılmakta idi (Eyuboğlu, 2004:
303). Osmanlıda kullanılan “Güney”
kelimesi “her zaman güneş alan yer”
(Püsküllüoğlu, 2012: 871), “Güneş gören
yer” (Türk Dil Kurumu [TDK], 2005:
813), (Eyüboğlu, 2004: 303) anlamlarında
kullanılmaktaydı. Avusturyalı Türkolog
Andreas TIETZE “Güney” kelimesini
“dağın güneş gören yamacı” anlamında
vermiştir. XVI.yüzyıl Tahrir Defterleri’nde
kullanılan “Güney” tabirinin Doğu ile, yani
Güneş’in çıktığı yönle ilgisi olduğunu
düşünmekteyiz. Osmanlı’da kullanılan
Güney kelimesinin Güneşin Baktığı taraf
anlamında
olduğunu
düşünmekteyiz.
Kaşgarlı Mahmud’un “Divanü-Lügat-itTürk” (Türkçe Sözlük) isimli yapıtında
dünya haritası çizilmiş ve haritanın
yazılarına göre üst tarafı güneşin doğduğu
yön olan doğu seçilmiştir. Tüm bunlar
Türklerde Güneş doğan tarafın, yani
Doğu’nun
büyük
önem
taşıdığını
bildirmektedir.

4. KUZAY TABİRİ ÜZERİNE
Osmanlıca-Türkçe
Ansiklopedik
Sözlüklerde bulunması gereken 2. en
önemli kelime de “Kuzay” tabiridir.
“Kuzay” kelimesi Osmanlı Devleti’nde
Kuzay Nahiyesi şeklinde de Ahıska (Cikia,
1947: 33, 320), Posof (Cikia, 1947: 320),
Büyük Ardahan (Cikia, 1947: 449), Küçük
Ardahan, Eleşgirt, Kars, Pasin, Erzincan,
Penbek sancaklarında da kullanılmıştır.
Ayrıca bu kelime Azğur Nahiyesi’ne bağlı
ve 2000 akçelik vergisi olan Karakuzay
(Cikia, 1947: 108) köyünün isminde de
geçmektedir. Ne yazık ki, bu kelimenin
anlamına,
araştırmasını
yaptığımız
sözlüklerde rastlamadık. Prof. Dr. İsmail
PARLATIR
Osmanlı
Türkçesi
Sözlüğü'nde
“Kuzay”
kelimesinden
bahsetse de bunu günümüzdeki “Kuzey”
ile aynı şekilde değerlendiriyor. Yazarın
“Kuzey” kelimesinin 2. anlamı olarak
verdiği “Dağların Güneş görmeyen yüzü”
(Parlatır, 2011: 536) sözleri Kuzay’ın yön
olarak kullanılmadığını göstermektedir.
Zira Dağların gün görmeyen tarafı Kuzey
olduğu gibi Batı da olabilir. Çünkü Güneş
Doğu’dan doğar. Dağların Batı tarafı
gölgede kalır. Kuzay’ın kökü olan “Kuz”
kelimesi eski Türkçe’de zaten gölge
anlamında olup (TDK, 2005: 1275) coğrafi
yönü bildirmemektedir. Türkiye Türkçesi
Ağızları Sözlüğü'nde Kuzay kelimesinin
anlamı “Güneş görmeyen, gölgelik yer”
(javascript:; http://tdkterim.gov.tr/ bts/)”
şeklinde verilerek günümüzdeki coğrafi
yön olan “Kuzey” tabiri ile aynı değildir.
“Kuzay” tabirinin anlamına Kaşgarlı
Mahmud’un
“Divanü-Lügat-it-Türk”
(Türkçe
Sözlük)
isimli
yapıtında
rastlıyoruz. O, “Kuzay” tabirinin kökü olan

“Kuz” kelimesini anlamını “güneş
görmeyen taraf”, yani gölgede kalan taraf
olarak vermektedir. Kaşgarlı’nın verdiği
örnek şöyledir: Kuz: kuz tağ=güneş
görmiyen dağ (oraya güneş ancak öğleden
sonra vurur; güneşin solunda kalır, kar ve
soğuk çok olur) . Şu savda dahi gelmiştir:
kuzda kar eksümez, koyda yağ eksümez =
Kuzayda kar, koyunda yağ eksik olmaz”
(Kaşgarlı, 2006: 325-326). Kuzay’ın kökü
olan “Kuz” sözcüğünün “güneş almayan ya
da az güneş alan” (Püsküllüoğlu, 2012:
1295), “güneş görmeyen yer” (Eyüboğlu,
2004: 454), “gölgede kalan” (Dil Derneği,
2005: 1250) anlamlarını taşıdıklarını
görmekteyiz.
“Kuzay”
kelimesini
Gürcistan’da Türkolojinin babası ve
“Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistân”
Osmanlı Tahrir defterinin Osmanlı
Türkçesi'nde ve gürcü dilinde çevrisini
kitap halinde yayınlayan ünlü akademisyen
Sergey Cikia “Kuzay” kelimesinin
tercümesini “Çrdili”, yani “Gölge”
şeklinde
doğru
olarak
verdiğini
görmekteyiz. Ama ne yazık ki, o III.
Kitabında Ahıska Vilâyeti’nin Kuzay
nahiyesine bağlı Vale köyünün Ahıska’nın
Kuzey'inde (Çrdiloeti’de [Cikia, 1958: 65])
yerleştiğini söylemekle Kuzay kelimesini
Kuzey şeklinde yanlış olarak vermiştir.
Zira Vale Ahıska’nın kuzeyinde değil
güneybatısında yerleşmektedir. Verdiğimiz
örnekler Osmanlı Türkçesi'nde kullanılan
“Kuzay”la
günümüz
Türkçesindeki
“Kuzey” tabirlerinin aynı olmadığı
gözükmektedir. Kuzay’ın kökü olan “Kuz”
eski Türkçede gölge demektir. “Kuzay” ise
gölgede kalan bölge demektir.

5. SONUÇ
Osmanlı, tahrir yaparken her şeyi
ayrıntılarına kadar vermeye çalışmıştır.
Kuzay
ve
Güney
kelimelerinin
kullanılmasındaki amaç, yön olmayıp
toprakların
verimliliğini
bildirmek
olmuştur. Zira Güney taraf, yani güneş
olan taraf gölgede kalan arazilerden daha
verimliydi. Verimli topraklardan alınan
vergi miktarı da şüphesiz farklıydı.
XVI. yüzyılda Ahıska Livası Kuzay
nahiyesi köyleri olan Vale, Shvlis, Pamaç,
Ab, Naohreb, Arculi ve Heg günümüzde
yerleştiği coğrafi mevki bakımından
vilayet merkezi Ahıska’nın güneybatısında, Ahıska’nın Güney Nahiyesi’ne
ait Rabat, Klde, Şurdo, Tatanis, Sviri,
Boga, Çünte, Eliyasminda, Ziir, An ve
diğer köyler ise vilayet merkezi Ahıska’nın
kuzeyinde bulunmaktadır. Aynı durumu
Pasin Sancağı’nda da görmekteyiz. Ovanın
kuzey yamaçlarını Güney Nahiyesi, güney
yamaçlarını ise Kuzay Nahiyesi teşkil
etmektedir (Aydın, 1998: 250). Küçük
Ardahan Sancağı’nda da durum aynıdır.
Şöyle ki, Göle’nin Kuzey tarafı Küçük
Ardahan Sancağı’nın Güney Nahiyesi,
güney tarafı ise Küçük Ardahan’ın Kuzay
Nahiyesi teşkil etmektedir (Aydın, 1998:
292).
Haritada
Erzurum
Beylerbeyliği’ndeki
Kemah
yerleşim
birimine dikkat ettiğimizde Kemah’nın
kuzey kısmı Güney Kemah, güney kısmı
ise Kuzay Kemah olarak belirtilmiştir
(Aydın, 1998: Harita). Bütün bunlar
Osmanlıda kullanılan “Güney” ve “Kuzay”
tabirlerinin
günümüz
Türkçesindeki
“Güney” ve “Kuzey” ile aynı olmadığının
göstergesidir.

“Eski Türkçe’de Kullanılan Güney Ve
Kuzay Tabirleri Üzerine” makalemizle şu
sonuca varıyoruz ki, Osmanlı’da kullanılan
“Kuzay”
ve
“Güney”
tabirleri
günümüzdeki “Kuzey” ve “Güney” coğrafi
yönlerini bildirmeyip “Kuzay” Güneş
görmeyen, yani gölge olan taraf, Güney’in
ise Güneş olan tarafı bildirmektedir.
Osmanlı’da kullanılan “Kuzay” ve
“Güney” yön bildiren tabirlerin daha
kapsamlı araştırılması ve onların bir an
önce
Osmanlıca-Türkçe
Sözlüklerine
eklenmesi gerekmektedir.
6. KAYNAKÇA
Aydın, D. (1998). Erzurum Beylerbeyliği
ve Teşkilatı (Kuruluş ve Genişleme
Devri 1535-1566). VII. Dizi – Sayı
151 Ankara: TTK Yayınları
Cikia, S. (1947). “Defter-i Mufassal
Vilâyet-i
Gürcistân”.
I.Kitap.
Tbilisi: İzdatelstvo Akademii Nauk
Gruzinskoy SSR
Devellioğlu, F. (2011). Osmanlıca-Türkçe
Ansiklopedik Luğat. Ankara: Aydın
Kitabevi
Dikmen, M. (2011). Osmanlıca-Türkçe
Sözlük. İstanbul: Cihan Yayınları
Divan

Nesri (1977). Türk Dili ve
Edebiyatı Ansiklopedisi.
C.II,
s.340. İstanbul: Dergah Yayınları

Doğan, A. (2011). Osmanlı Türkçesi
Sözlüğü. Ankara: Akçağ Yayınları

Eroğlu, C., Babuçoğlu, M. & Koçer, M.
(2007).
“Osmanlı
Vilâyet
Salnamelerinde Halep”. Ankara:
Global Strateji Enstitüsü
Ersoy,

Ersoy,

M.
A.
Şark
Şiiri.
http://www.antoloji.com/sark-siiri/#
Erişim Tarihi: 04.02.2014
M.
A.
Bülbül
Şiiri.
http://www.siir.gen.tr/siir/m/mehme
t_akif_ersoy/bulbul.htm.
Erişim
Tarihi: 04.02.2014

Eyuboğlu, Z. (2004). Türk Dilinin
Etimoloji Sözlüğü. İstanbul: Sosyal
Yayınlar
Gökdemir, A. E. (1998). Cenûbî Garbî
Kafkas Hükûmeti. Ankara: Atatürk
Araştırma Merkezi
Kanar, M. (2009). Osmanlı Türkçesi
Sözlüğü. 1. C. İstanbul: Sav
Yayınları
Kanar, M. (2011). Eski Anadolu Türkçesi
Sözlüğü. İstanbul: Say Yayınları
Karaca, M. (2010). Osmanlıca-Türkçe
Lugat. İstanbul: Hisar Yayınevi
Kaşgarlı Mahmud (2006). “Divanü lugatit-Türk” (Çeviri). Çeviren: Besim
Atalay. 5. Baskı. Cilt I. Ankara:
Türk Dil Kurumu
Kâtib Çelebi, 1145 (1729). Cihannümâ.
İstanbul: Dar Üt-tıbaat İl Amire

Kazan, Ş. (2007). Hâmdî-zâde-Celîlî ve
Gazelleri.
Turkish
Studies
International Periodical For the
Languages, Literature and History
of Turkish or Turkic Volume 2/4
Fall
Kırzıoğlu. M. F. (1998). Osmanlıların
Kafkas Ellerini fethi (1451-1590).
2. Baskı. Ankara: TTK Basımevi
Kütükoğlu, B. (1993). Osmanlı-İran
Siyasi Münasebetleri (1578-1612).
İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti
Yayınları
Kvinitadze, G. (1939). Ardahan‘ın İşgali.
Paris: Kafkas Eli Dergisi, N.1. s. 86
Thetri Georgi Mecmuasında Kafkas
Meselesi ve Türkiye, Kafkas Eli.
Paris, Ocak Şubat 1939. s. 274
Nazıma, A. & Reşad, F.
Mükemmel
Osmanlı
Ankara: TDK Yayınları

(2005).
Lugati.

Osmanlıca-Türkçe Lugat (2001). Risale-i
Nur Enstitüsü. İstanbu: Yeni Asya
Neşriyat
Öz, N. (1999). XV-XVI. Yüzyılda Canik
Sancağı. Ankara: TTK Yayınları
Özön, M. (2006). Küçük OsmanlıcaTürkçe Sözlük. İstanbul 2006:
İnkilâp Kitabevi
Parlatır, İ. (2011). Osmanlı Türkçesi
Sözlüğü. (4. Baskı). Ankara: Yargı
Yayınları

Parlatır, İ. (2012). Osmanlı Türkçesi
Sözlüğü. (5. Baskı). Ankara: Yargı
Yayınları
Püsküllüoğlu, A. (2012). Türkçe Sözlük.
Ankara: Arkadaş Yayınevi

Ekler
a) Ahıska’nın Güney ve Kuzay Nahiye’leri
Köylerinin Haritadaki Yerleri

Sami, Ş. (2011). Kamus-i Türk-i (Latin
harfleriyle). İstanbul: İdeal Kültür
Yayıncılık
Solak Ö., Karadağlı, H. & Yıldız, L.
(2005).
Türkçede
Astranomik
İsimler Üzerine Bir Araştırma.
Journal
of
İstanbul
Kültür
University 2005 / 3 pp. 25-30
Solmaz, S. (2009). Gülşen-İ Şu’arâ
(Bağdatlı Ahdî). Denizli: T. C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kütüphaneler Ve Yayımlar Genel
Müdürlüğü
TDK (1998). Türkçe Sözlük. I-II. (9.
Baskı). Ankara: TDK Yayınları
Türkiye
Türkçesi
Ağızları
Sözlüğü. javascript:;
http://tdkterim.gov.tr/bts/
Yegin, A., Badıllı A., İsmail H. & Çalım
İ.
(2006).
Osmanlıca-Türkçe
Ansiklopedik
Büyük
Luğat.
İstanbul: Sebat Basım Yayım
Dağıtım
Zeyrek, Y. (2001). Ahıska Bölgesi Ve
Ahıska Türkleri. Ankara: Pozitif
Matbaac

b) Kaşgarlı Mahmud’un Dünya Haritası

c) Erzurum Beylerbeyliği Haritası

FİZİKSEL ŞİDDET GÖREN KADINLARDA ORTOPEDİK
TRAVMALAR VE ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARIN ŞİDDET
ALGISININ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KAVRAMI
AÇISINDAN UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ
Bülent KILIÇ1, Murat KORKMAZ2, Gökşen ARAS3, Ali Serdar YÜCEL4,
Hayrettin GÜMÜŞDAĞ5, Alpaslan KARTAL6
1
2
3

Ortopedi Uzmanı

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni

Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
4

Fırat Üniversitesi BESYO

5-6

Hitit Üniversitesi BESYO

Özet : Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok dünya ülkesinde kadına uygulanan fiziki

şiddet artık önüne geçilemez bir hal almıştır. Bugün Türkiye’de her 100 kadından
97’si eşinden, kardeşinden, babasından, yakınından ve hatta kendi çocuğundan
şiddet görmektedir. Kadına yönelik şiddet sadece fiziksel şiddetle sınırlı değildir;
sözel, psikolojik, cinsel, ekonomik ve sosyal şiddet türleri de bulunmaktadır.
Türkiye’de şiddetin en önemli nedeni, kadın ve erkeğin pek çok alanda eşit
fırsatlara sahip olması anlamına gelen toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına
gereken önemin verilmemesi ve toplumun her katmanında ataerkil erkek egemen
bir bakış açısının hakim olmasıdır. Bu bağlamda fiziksel şiddete maruz kalan
kadınlarda ortaya çıkan ortopedik travmalar ve şiddet algısının toplumsal cinsiyet
eşitliği kavramı bakımından değerlendirilmesi ve bazı değişkenler açısından
irdelenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma yaklaşık olarak 9 ay
sürmüştür. Araştırma kapsamında özellikle şiddete maruz kalan kadınlarda ortaya
çıkan travmalar üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya şiddete
maruz kalan toplam (N=1254) kadın katılım sağlamıştır. Araştırmada 5’li likert
ölçekten oluşan bir anket uygulanmıştır. Kullanılan anket iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölüm katılımcıların demografik özelliklerinin
belirlenmesine yönelik sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölümde ise 5’li likert
ölçekten oluşan sorular yer almaktadır. Genel araştırma sonucunda güvenirlilik
analizi Cronbach Alfa sonucunda ise 0.916 kat sayısı elde edilmiştir. Ayrıca
uygulamada frekans tabloları, betimleyici istatistikler, bağımsız örneklem, t testi,
pearson korelasyon analizi, tek yönlü varyans analizi ve Tukey testlerinden de
faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan şiddet mağduru

kadınların büyük çoğunluğunun eğitim seviyesinin düşük olduğu görülmüştür.
Birçoğunun ekonomik özgürlüğünün olmadığı, coğrafi yaşam koşullarının ise
oldukça kötü olduğu belirlenmiştir. Yine şiddet mağduru olan kadınların fiziksel
olarak ciddi travmalar yaşadığı, ortopedik açıdan kısa ve uzun vadeli tedavi
gördüğü saptanmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğunun fiziki şiddet nedeniyle
ortaya çıkan kalıcı ortopedik ya da sağlık açısından sorun yaratan tıbbi sorunlar
yaşadığı gözlenmiştir. Bu nedenle şiddetin daha çok fiziksel açıdan uygulandığı
gözlenmiştir. Ayrıca katılımcıların çoğunun iyi eğitim almalarına rağmen
kendilerine uygulanan şiddete boyun eğdikleri ve uğradıkları şiddeti dile
getiremedikleri için fiziksel şiddet nedeniyle ciddi travmalar yaşadıkları sonucuna
ulaşılmıştır. Bu bulgu da toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının henüz tam olarak
kavranamadığının bir göstergesi niteliğindedir.
Anahtar Kelimeler : Şiddet, Ortopedi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın,
Fiziksel Şiddet, Travma

AN APPLIED STUDY: ORTHOPEDIC TRAUMAS SUFFERED BY
WOMEN EXPOSED TO PHYSICAL VIOLENCE AND THE
PERCEPTION OF VIOLENCE IN TERMS OF GENDER EQUALITY
Abstract: The fact that women are exposed to physical violence in developed and

developing countries is a major issue. Today, 97 women out of 100 are exposed
to violence by their husbands, brothers, fathers, relatives and even their children in
Turkey. Violence is not limited to physical violence, it also includes verbal, sexual,
economic and social violence. One of the fundamental reasons of violence in
Turkey is being unaware of the term gender equality which refers to equal
opportunities for both women and men in society, and the pressure of the
patriarchal point of view. The research has lasted approximately 9 months.
Within the scope of the study, traumas that have been suffered by women,
exposed to violence, have been studied. (N=1254) women, exposed to violence,
have participated in the study. In the study a questionnaire, prepared in 5 point
likert scale, has been used. The questionnaire is composed of two parts. The first
part includes demographical questions. The second part includes questions,
prepared in 5 point likert scale.. At the end of the study, Cronbach Alpha
coefficient has been 0.916. In the study, frequency tables, descriptive statistics,
independent sample, t test, pearson correlation analysis, one way analysis of
variance and Tukey tests have been used. At the end of the study, it has been
detected that most of the women who have participated in the study have a low
level of education. Most of them do not have an income, and they live under
terrible geographical conditions. Victims of violence suffer from serious traumas
in physical terms, and they are examined in orthopedic terms in short and long
terms. Most of the participants suffer from orthopedic and medical problems.

Thus, it has been noticed that violence has been physical. Further to this, although
most of the participants have a very good level of education, they accept their fate,
and do not talk about the violence they are exposed to and they suffer from serious
traumas due to physical violence. This finding also proves that the term gender
equality has not been clarified sufficiently yet.
Key Words : Violence, Orthopedy, Gender Equality, Woman, Physical Violence,
Trauma

GİRİŞ
Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok dünya
ülkesinde kadına uygulanan fiziki şiddet
artık önüne geçilemez bir hal almıştır.
Bugün Türkiye’de her 100 kadından 97’si
eşinden,
kardeşinden,
babasından,
yakınından ve hatta kendi çocuğundan
şiddet görmektedir. Kadına yönelik şiddet
sadece fiziksel şiddetle sınırlı değildir;
sözel, psikolojik, cinsel, ekonomik ve
sosyal şiddet türleri de bulunmaktadır.
Türkiye’de şiddetin en önemli nedeni,
kadın ve erkeğin pek çok alanda eşit
fırsatlara sahip olması anlamına gelen
toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına
gereken önemin verilmemesi ve toplumun
her katmanında ataerkil erkek egemen bir
bakış açısının hakim olmasıdır.
Toplumsal cinsiyet kavramı toplumun
kadına ve erkeğe yüklediği ve uyulması
zorunlu olan sorumluluklar ve roller
anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, kadın,
eğitimi ve ekonomik durumu ne olursa
olsun hiçbir alanda erkek kadar çok fırsata
sahip olamayan, erkeğine itaat etmek
zorunda olan güçsüz bir varlık olarak
tanımlanırken, erkek her açıdan kadına
hükmetme hakkı olan güçlü bir birey
olarak tanımlanmaktadır. Kadına yönelik
araştırma ve çalışmalar yürüten kurumların
elde ettiği istatistiklere göre kadına

uygulanan şiddetin boyutu oldukça
yüksektir. Cinsel şiddet ve fiziksel şiddet
kadında travmalara neden olmaktadır.
Bunların başında fiziksel şiddet nedeniyle
ortaya çıkan kırıklar ve deformasyonlar
gelmektedir. Kadına uygulanan şiddet
gelişmişlik, ekonomik, eğitim, kültür
düzeyine; coğrafyaya, nüfus oranına ve
teknolojik boyuta göre; inanç ve töre
durumuna
göre
de
farklıklar
göstermektedir. Birey bakış açısını kendine
özgü yaşam felsefesine ve çevre
unsurlarına
göre
şekillendirmektedir.
Gelişmiş toplumlarda fiziki şiddet yerini
artık psikolojik şiddete bırakmış ve
beraberinde ekonomik kısıtlamalar, manevi
baskılar ve sözel şiddet giderek artmıştır.
Halen gelişmekte olan toplumlarda ve
özellikle Türkiye’nin bazı bölgelerinde
silah, bıçak, makas ve kimyasal maddeler
ile tehdit edilerek yaşamlarını devam
ettiren kadınlar bulunmaktadır. Bu
kadınların oranı %27’dir.
Günümüzün en önemli şiddet türü
yükseköğrenim görmüş kadınların kariyer
ve konumlarına yönelik yapılan baskılardır.
Bu yönde kadına uygulan şiddetin boyutu
oldukça düşündürücüdür. Kadının çeşitli
yollarla
ele
geçirilen
pornografik
görüntülerinin internet ve bazı dijital
ortamlarda dağıtılacağına yönelik tehdit ve
şantajlar da kadının ruhsal durumunu

derinden etkilemektedir. Bu ve buna
benzer durumlarda kadın ya kendine zarar
vermekte ya da intihara yönelik davranışlar
sergilemektedir. Yine bu alanda yapılan
araştırmalar onuru ve gururu zedelenen
kadının intihara teşebbüs etmesi nedeniyle
yüksek yerden atlamaya bağlı ciddi fiziksel
travmaların meydana geldiğini ortaya
koymaktadır. Şiddeti uygulayan ve
uygulanan tarafın konumu ve durumu ne
olursa olsun boyutu oldukça yüksektir. Bu
araştırmada kadına uygulanan başta fiziki
şiddetin ortopedik açıdan ele alınması
gerektiği düşünülerek Türkiye evreni
içerisinde bazı bölgelerde şiddete uğrayan
kadınların demografik bilgi düzeyi ile
araştırması gerçekleştirilmiştir.

düzeyinden, her eğitim seviyesinden, her
meslek grubundan ve her yaştan kadınlar
da şiddete maruz kalmaktadır.” (ŞenolYıldız, 2011:430).

Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Kavramlarına Bakış

Şiddet olgusu, çok farklı uygulama
şekilleri ve boyutları ile tüm dünyada
yaşanan bir sorundur. Günümüzde yaygın
şekilde
varlığını
sürdüren
şiddet
pratiklerini ev içinde, okullarda, kitle
iletişim
araçlarında,
işyerlerinde,
sokaklarda kısaca özel ve kamusal yaşamın
her
aşamasında
farklı
şekilleriyle
gözlemlemek mümkündür. Şiddet hayatın
her alanında karşımıza çıkmaktadır
(Kızmaz, 2006: 247- 267).

Şiddet zamana ve sosyal yapıya göre
değişen bir kavram olmasına rağmen, son
yıllarda en fazla dikkat çeken konulardan
birisidir (Kocacık, 2000:1).
Şiddet dar anlamıyla, kişilere ve nesnelere
yönelik düşmanlık ve öfke duygusunun,
yoğun ve yıkıcı bir şekilde ortaya
çıkmasıdır (Budak, 2003: 712). Kapsamlı
şiddet tanımı ise Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) tarafından yapılmıştır. WHO
(2002)
şiddeti
“bireyin
kendisine,
başkasına, belirli bir topluluk veya gruba
yönelik yaralama, ölüm, fiziksel zarar, bazı
gelişim bozuklukları veya yoksunluk ile
sonuçlanabilen, tehdit ya da fiziksel zor
kullanma” olarak tanımlamıştır (WHO,
2002: 1-46).
Şiddet sadece gelir düzeyi düşük, eğitimsiz
ailelerde yaşanmamaktadır. Her gelir

Bir insan hakkı ihlali olarak “kadına
yönelik şiddet” olgusu, uzun yıllar
boyunca özel yaşam ve aile mahremiyeti
içerisinde algılanmış, bu nedenle de ulusal
ve uluslararası düzeyde, kadının insan
hakları
gündemine
geç
girmiştir.
Uluslararası düzeyde 1980’li yıllarla
birlikte görünürlük kazanmaya başlayan bu
olgu, 1990’lardan itibaren toplumsal bir
sorun ve bir insan hakkı meselesi olarak
görülmeye başlanmıştır (Şener, Bozkurt,
2011: 3).

Kız çocukları ve kadınların aile içinde,
sokakta, okulda ve iş hayatında farklı
biçimlerde ve yoğunlukta maruz kaldığı
şiddet, kız çocuklarının okuyamamasından,
kadınların
toplumsal
hayata
etkin
katılamamalarına, istenmeyen evliliklere,
sakatlıklardan, ölümlere kadar çok farklı
boyutlarda sorunları da beraberinde
getirmektedir (Altınay ve Arat, 2007).
Kadına
yönelik şiddet
günümüzde
ülkelerin önemli sorunlardan biri olarak

varlığını sürdürmektedir. Cinsiyetler arası
gelir adaletsizliğine ve yetki ve karar alma
mekanizmalarında
kadınların
eşitsiz
konumuna sebep olan eğitim ve istihdam
olanaklarının milyonlarca kadın ve kız
çocuğu için sınırlılığı, kadınların insan
haklarına ilişkin devam eden sorunlar
olarak varlıklarını korumaktadır. Bugün
gelinen noktada, toplumsal cinsiyet
eşitliğinin sağlanması ve kadın haklarının
geliştirilmesi ve korunması bağlamında
yalnızca yasal alanda verilmiş hakların
bulunması, kadınlara özel politikalar
geliştirilmesi gibi tedbirlerin, önemleri
yadsınamaz olmakla birlikte, tek başlarına
yeterli olmadıkları daha çok anlaşılmış
bulunmaktadır (Sayer, 2011: 3).
Karal ve Aydemir (2012:22) kadına
yönelik şiddetin 4 farklı boyutu olduğunu
belirtmiştir. Kadına yönelik şiddetin
fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik
şiddet olarak kendisini gösterebileceğini
ifade etmişlerdir. Fiziksel şiddet kadına
yönelik olarak gerçekleştirilen fiziksel
yaralama eylemlerini ifade ederken,
psikolojik şiddet kadına yönelik hakaret ve
aşağılamaları içermektedir. Cinsel şiddet
ise kadının isteği dışında zorla ilişkiye
girme, taciz gibi eylemleri kapsamaktadır.
Son olarak, kadına yönelik ekonomik
şiddet ise bazı durumlarda zorla çalıştırma
bazen de çalışmaktan alıkoyma şeklinde
kendini gösterebilir (Karal ve Aydemir,
2012: 22).
Kadına yönelik şiddet konusunda cinsiyet
faktörü yani bireyin kadın olma özelliği ve
toplumsal cinsiyet eşitliği/eşitsizliği öne
çıkmaktadır.

Cinsiyet (sex) kavramı, kadın ya da
erkeğin gösterdiği biyolojik, fizyolojik ve
genetik özellikleri kapsamaktadır (Akın ve
Demirel, 2003: 73). Doğuştan var olan
cinsiyet, toplumun kadın ve erkek olarak
bireyi algılayışı, toplumun kültürel öğeleri
ve değerleriyle şekillenerek toplumsal
cinsiyet haline gelmektedir (Sancar, 2009:
176).
Biyolojik cinsiyetin toplumsal cinsiyete
dönüşmesinde dönüm noktası, toplumsal
yaşamın ortak alan ve mahrem alan
biçiminde ayrılması ve mahrem alanın
kadın merkezli olarak tanımlanmasıdır. Bu
dönüşüm sonucunda kadının yaşamı hane
içi ile sınırlanmakla kalmamış, kadın
sınırları tanımlanmamış olan “aile namusu”
nu korumakla da yükümlü kılınmıştır (Erol,
2008).
Kadın ya da erkeğin gösterdiği biyolojik,
fizyolojik, genetik özellikleri kapsayan
(Akın ve Demirel, 2003: 73) ve doğuştan
itibaren varlığını gösteren cinsiyet,
toplumun kadın ve erkek olarak bireyi
algılayışı, toplumun kültürel öğeleri ve
değerleriyle şekillenerek toplumsal cinsiyet
haline gelmektedir. Toplumsal cinsiyet
(gender) kavramı, “toplum tarafından
dayatılan ve beklenilen, erkeklik ve
kadınlıkla ilişkilendirilmiş sosyal ve
kültürel normları” içermektedir (Yılmaz,
2007: 144).
Bu noktada esas olan bireyin cinsiyeti
nedeniyle fırsatlardan, kaynaklardan ve
hizmetlerden herhangi bir ayrımcılık
olmaksızın eşit olarak yararlanabilmesidir
(Şimşek, 2011: 120).

Eşitlik kavramı ise bireyin bütün
yeteneklerini
tam
ve
özgürce
geliştirebilecekleri toplumsal ortamın
yaratılması, en azından bu ortamın
önündeki
bütün
toplumsal,
siyasal
engellerin ortadan kaldırılması olarak
tanımlanmaktadır (Belek, 2001: 5-9).
Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlarla
erkekler ve kız çocuklarıyla erkek
çocukları arasında hak, sorumluluk ve
fırsatlara erişimde eşitlik anlamını
taşımaktadır. Başka bir ifadeyle toplumsal
cinsiyet
eşitliği,
birey
olmaktan
kaynaklanan hak, sorumluluk ve fırsatların
kadın veya erkek olarak dünyaya gelmekle
ilişkilendirilmemesi anlamına gelmektedir.
Burada kastedilen eşitlik, kadınlarla
erkeklerin “aynı olmaları” anlamına
gelmediği
gibi
toplumsal
cinsiyet
eşitliğinin gerçekleştirilmesi de kadınlarla
erkeklerin sonuç olarak aynı olmalarının
sağlanması anlamını taşımamaktadır (UN,
2008).
Toplumsal cinsiyet eşitliği hem niteliksel
hem de niceliksel anlamlar taşımaktadır.
Niceliksel
olarak,
kadınların
eşit
temsillerine ve toplumun her alanında
dengenin sağlanmasına atıfta bulunur.
Niteliksel
olarak
ise,
kalkınma
önceliklerinin oluşturulması sürecinde
kadınlarla erkeklerin eşit etkilerinin
bulunmasına ve kadınlarla erkeklerin
sonuçlardan eşit biçimde yararlanmalarının
sağlanmasına işaret etmektedir (UN,
2009).
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadının
öğrenimi, iş yaşamına katılımı ve gelirini
olumsuz olarak etkileyerek ve toplumsal
baskı oluşturarak kadının sağlığına ilişkin

pek çok soruna
(Türkmen, 2003).

neden

olmaktadır

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
neden olduğu önemli sorunlardan biri
kadına yönelik şiddettir. Kadına yönelik
şiddet aile içinde fiziksel, psikolojik,
ekonomik,
cinsel şiddet
biçiminde
görülebilmektedir. Bunun dışında tecavüz,
cinsel kölelik, gebeliğe zorlama, gözaltında
taciz ve tecavüz, kadınların siyasal yaşama
katılmalarının önlenmesi, töre cinayetleri,
kızlık zarı muayenesi, zorla evlendirme,
kadın intiharları, işyeri-sokakta cinsel taciz,
kız gebeliklerin sonlandırılması, kız
çocukların ihmali biçiminde de görülebilir
(Günay, 2006).
Özel alanla bütünleştirilmesi sonucu kadın,
toplumda daha çok annelik, ev kadınlığı, eş
rolleriyle varlık göstermektedir. Yemek
yapmak, temizlik yapmak, çocuklarını
büyütmek
gibi
görevlerle
sorumlu
tutulmaktadır. Kadın kamusal alanda
çoğunlukla öğretmen, hemşire, bakıcı,
temizlikçi gibi mesleki rollere sahip
olmaktadır. Kadının çalışma yaşamındaki
yeri ise çoğunlukla ikincil, yardımcı roller
çerçevesinde
oluşmaktadır.
Örneğin
genellikle bir şirketin yöneticisi erkek iken,
sekreter kadındır (Çimen, 2011: 35-36).
Sonuçta toplumsal cinsiyet rolleri ve
toplumsal değerler açısından kadının
konumunu incelediğimizde kadın açısından
eşitsiz bir durumun ortaya çıktığı
görülmektedir. Bu değer ve rollerin içinde
hayat bulduğu egemen söylem yani ataerkil
sistem,
cinsiyet
eşitsizliklerini
de
beraberinde getirmektedir (Yıldız, 2003:
84).

Toplumsal cinsiyette eşitlik (gender
equality) denildiğinde, fırsatları kullanma,
kaynakların ayrılması ve kullanımında,
hizmetleri elde etmede bireyin cinsiyeti
nedeniyle
ayrımcılık
olmaması/yapılmaması ifade edilmektedir.
Toplumsal cinsiyet ayırımcılığı ne yazık ki
Türkiye
dahil
Dünya’nın
bütün
ülkelerinde, farklı boyutlarda da olsa
mevcut olan bir gerçektir. Bu olgunun
varlığının kabul edilmesi ve konu ile ilgili
toplum dahil bütün tarafların duyarlı hale
getirilmesi gerekmektedir (Akın, 2007:
2,7).
Amaç, Kapsam ve Yöntem
Toplumda fiziksel şiddete maruz kalan
kadınlarda
ortaya
çıkan
ortopedik
travmalar ve şiddet algısının toplumsal
cinsiyet eşitliği kavramı bakımından
değerlendirilmesi ve bazı değişkenler
açısından irdelenmesi çalışmanın amacını
oluşturmaktadır. Araştırma yaklaşık olarak
9 ay sürmüştür. Araştırma kapsamında
özellikle şiddete maruz kalan kadınlarda
ortaya çıkan travmalar üzerinde çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya şiddete
maruz kalan toplam (N=1254) kadın
katılım sağlamıştır. Katılımcıların hiçbirine
ait kimlik bilgisi araştırmaya dahil
edilmemiştir. Katılımcıların tamamı kendi
hür iradeleri ile destek sağlamıştır.
Araştırmada 5’li likert ölçekten oluşan bir
anket uygulanmıştır. Kullanılan anket iki
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm
katılımcıların demografik özelliklerinin
belirlenmesine
yönelik
sorulardan
oluşmaktadır. İkinci bölümde ise 5’li likert
ölçekten oluşan sorular yer almaktadır.
Uygulanan
anket
daha
öncesinde

kullanılmadığından öncelikli olarak bir ön
teste
tabi
tutulmuştur.
Ön
test
uygulamasına toplam (N=85) birey
katılmıştır. Bu katılımcılardan elde edilen
veriler SPSS istatistik programı ile analiz
edilmiş
ve
güvenirlilik
gerçeklilik
analizi Cronbach Alfa katsayısı olarak
0.873 değeri elde edilmiştir. Elde edilen bu
değer araştırmada kullanılan anketin
güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl
araştırmaya geçmeden önce kullanılan
anket hakkında 2 eğitim bilimci, 1
ekonomist, 3 psikolog, 1 halk sağlığı
uzmanı, 2 ortopedi uzmanı, 1 dil bilimci, 1
hukuk ve 1 sosyal bilim uzmanından görüş
alınmıştır. Uzmanlar tarafından yapılan
geri dönüşler kullanılan ölçek ile anketin
araştırmaya uygun olduğu yönündedir.
Genel araştırma sonucunda güvenirlilik
analizi Cronbach Alfa sonucunda ise 0.916
kat sayısı elde edilmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmadan elde edilen
verilerin
analizinde frekans tabloları, betimleyici
istatistikler, bağımsız örneklem, t testi,
pearson korelasyon analizi, tek yönlü
varyans analizi ve Tukey testlerinden de
faydalanılmıştır.

BULGULAR
Öntest - Güvenilirlik Analizi
Aşağıdaki tabloda 85 bireyin katılımı ile
ön test güvenilirlik analizi sonuçları
gösterilmektedir.

Tablo 1. Ön Test Güvenirlik Analizi
Cronbach's Alpha

Madde sayısı
,873
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düzeyinde son derece yüksek bir
güvenilirlik
ile
gerçekleştirildiği
belirlenmiştir.

Yukarıdaki tabloda Cronbach Alfa
güvenilirlik katsayısı gösterilmektedir. Ön
test sonucuna göre, anket analizinin % 87,3

Tablo 2. Madde Toplam Korelasyon Analizi
Scale Mean if

Scale Variance if

Corrected Item-

Cronbach's Alpha

Item Deleted

Item Deleted

Total Correlation

if Item Deleted

s1

52,97

168,840

,626

,872

s2

52,78

167,461

,679

,871

s3

52,85

167,344

,712

,870

s4

52,91

163,848

,710

,870

s5

53,16

165,863

,699

,873

s6

53,09

165,462

,715

,869

s7

53,00

163,144

,768

,868

s8

53,51

167,190

,615

,866

s9

53,44

166,206

,522

,871

s10

52,97

168,840

,626

,872

S11

52,78

167,461

,679

,872

s12

52,85

167,344

,712

,872

s13

52,91

163,848

,710

,873

s14

53,16

165,863

,699

,870

s15

53,09

165,462

,715

,870

s16

53,00

163,144

,768

,868

s17

53,51

167,190

,615

,865

s18

53,44

166,206

,522

,869

Yukarıdaki tabloda her madde için
düzeltilmiş madde toplam korelasyonu,
maddenin silinmesi durumunda elde

durumunda madde silinecektir. Maddenin
silinmesi durumunda elde edilecek
Cronbach Alfa katsayılarına bakıldığında,
analiz dışı bırakılacak soru olmadığı
görülmektedir çünkü bu değerler 0.873’
ten anlamlı ölçüde büyük değildir.

edilecek ölçek ortalaması, ölçek varyansı
ve
Cronbach
Alfa
katsayısı
gösterilmektedir. Burada önemli olan
maddenin silinmesi durumunda elde
edilecek Cronbach Alfa katsayısıdır. Bu
değerin mevcut güvenilirlik katsayısı olan
0,873’ den anlamlı ölçüde büyük olması

Genel - Güvenilirlik Analizi
Aşağıdaki tabloda 1254 bireyin katılımı
ile gerçekleştirilen genel güvenilirlik
analizi
sonuçları
gösterilmektedir.

Tablo 3. Genel Güvenirlik Analizi
Cronbach's Alpha

Madde sayısı
,916

Yukarıdaki tabloda genel teste ilişkin
Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı
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gösterilmektedir. Genel test sonucuna göre,
anket analizinin % 91,6 düzeyinde aşırı
derece yüksek bir güvenilirlik ile
gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Tablo 4. Madde Toplam Korelasyon Analizi
Scale Mean if

Scale Variance if

Corrected Item-

Cronbach's Alpha

Item Deleted

Item Deleted

Total Correlation

if Item Deleted

s1

50,31

156,096

,588

,916

s2

49,94

160,063

,494

,915

s3

50,06

157,396

,598

,914

s4

50,25

148,733

,826

,914

s5

50,44

149,996

,713

,910

s6

50,69

150,096

,829

,911

s7

50,00

145,600

,785

,912

s8

50,25

148,333

,705

,913

s9

50,69

158,229

,381

,911

s10

50,31

156,096

,588

,916

S11

49,94

160,063

,494

,912

s12

50,06

157,396

,598

,916

s13

50,25

148,733

,826

,911

s14

50,44

149,996

,713

,913

s15

50,69

150,096

,829

,911

s16

50,00

145,600

,785

,912

s17

50,25

148,333

,705

,913

s18

50,69

158,229

,381

,911

Maddenin silinmesi durumunda elde
edilecek Cronbach Alfa katsayılarına
bakıldığında,
güvenilirlik
katsayısı
üzerinde tüm değerlerin anlamlı ölçüde bir

artış yaratmayacağı için hiçbir madde
analiz dışı bırakılmamıştır.

Frekans Analizleri

Tablo 5. Yaş Değişkenine İlişkin Frekans ve Yüzde Betimleyici
Analiz
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

21-30

261

20,8

20,8

20,8

31-40

444

35,4

35,4

56,2

41-50

282

22,5

22,5

78,7

51 ve üzeri

267

21,3

21,3

100,0

1254

100,0

100,0

Total

Katılımcıların çoğunluğunu (%35,4) 31-40
yaş grubu oluşturmaktadır.

Tablo 6. Eğitim Durumu Değişkenine İlişkin Frekans ve Yüzde Betimleyici Analiz
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

İlköğretim

827

65,9

65,9

65,9

Yüksek okul

288

23,0

23,0

88,9

Lisans

123

9,8

9,8

98,7

16

1,3

1,3

100,0

1254

100,0

100,0

Lisans üstü
Total

Katılımcıların
çoğunluğu
(%65,9)
İlköğretim düzeyinde eğitime sahiptir.
Tablo 7. Gelir Durumu Değişkenine İlişkin Frekans ve Yüzde Betimleyici Analiz
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

500-1000

606

48,3

48,3

48,3

1001-1500

159

12,7

12,7

61,0

1501-2000

225

17,9

17,9

78,9

2001-2500

82

6,5

6,5

85,5

2501-3000

20

1,6

1,6

87,1

162

12,9

12,9

100,0

1254

100,0

100,0

3001 ve üzeri
Total

Katılımcıların
gelir
durumlarına
bakıldığında en fazla % 48,3’ünün 500-

1000 arası, en az % 1,6 ile 2501-3000
arası gelire sahip oldukları görülmektedir.

Tablo 8. Medeni Durum Değişkenine İlişkin Frekans ve Yüzde Betimleyici
Analiz
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Evli

766

61,1

61,1

61,1

Katılımcıların %
38,9’unun
ise
görülmektedir.

Bekar

488

38,9

38,9

Total

1254

100,0

100,0

61,1’inin
bekar

evli, %
oldukları

100,0

Tanımlayıcı İstatistikler

Tablo 9. Bazı Maddelere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
N
Coğrafi yaşam koşulları

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

1254

1,00

5,00

3,8461

1,53732

1254

1,00

5,00

4,1140

1,17662

1254

3,00

5,00

4,2193

,70947

1254

2,00

5,00

4,6220

,65941

1254

1,00

5,00

4,1116

1,48855

nedeniyle sorun yaşıyorum
Fiziki şiddet nedeniyle kalıcı
ortopedik ve diğer tıbbi
sorunlar yaşadım
Fiziki şiddete uğrayan kadın
bu durumu sosyal konumu
sebebiyle ilgili kurum ve
makamlara bildirmemelidir
Yaşadığınızı şiddeti kabul edip
bunun bir kader olarak
yaşanması gerektiğini
düşünüyorum
Fiziksel şiddet nedeniyle ciddi
travmalar yaşadım
Valid N (listwise)

1254

Yukarıdaki tabloda anket içerisinde yer
alan beş temel soruya ilişkin tanımlayıcı
istatistikler
görülmektedir.
Özellikle
ortalama değerlerine göre çıkarsamalar
yapılabilir. Ortalama değeri 4’ten büyük
olan sorulara göre, bayanların fiziki şiddet
nedeniyle kalıcı ortopedik ve diğer tıbbi
sorunlar yaşadığı, fiziki şiddete uğrayan

kadınların bu durumu sosyal konumu
sebebiyle ilgili kurum ve makamlara
bildirmekte
tereddüt
yaşadıkları,
yaşadıkları şiddeti kabul edip bunun bir
kader olarak yaşadıkları ve fiziksel şiddet
nedeniyle ciddi travmalar yaşadıkları
belirlenmiştir.

analizi için anket içerisinde bulunan beş
soru kullanılarak gerçekleştirildi.

Korelasyon Analizi
Aşağıdaki tabloda korelasyon analizi
sonuçları gösterilmektedir. Korelasyon

Tablo 10. Pearson Korelasyon Analizi

Coğrafi yaşam
koşulları
nedeniyle
sorun
yaşıyorum
Coğrafi yaşam Pearson
koşulları
Correlation
nedeniyle sorun
yaşıyorum
Sig. (2tailed)
N
Fiziki şiddet
nedeniyle kalıcı
ortopedik ve
diğer tıbbi
sorunlar
yaşadım

1

Fiziki şiddet
nedeniyle
kalıcı
ortopedik ve
diğer tıbbi
sorunlar
yaşadım

Fiziki şiddete
uğrayan kadın bu Yaşadığınızı şiddeti
kabul edip bunun bir
durumu sosyal
Fiziksel şiddet
konumu sebebiyle
kader olarak
yaşanması
nedeniyle ciddi
ilgili kurum ve
travmalar
makamlara
gerektiğini
düşünüyorum
yaşadım
bildirmemelidir

,889**

,829**

,890**

,909**

0.000

0.000

0.000

0.000

1254

1254

1254

1254

1254

Pearson
Correlation

,889**

1

,883**

,763**

,739**

Sig. (2tailed)

0.000

0.000

.000

.000

N

1254

1254

1254

1254

1254

Fiziki şiddete
uğrayan kadın
bu durumu
sosyal konumu
sebebiyle ilgili
kurum ve
makamlara
bildirmemelidir
Yaşadığınızı
şiddeti kabul
edip bunun bir
kader olarak
yaşanması
gerektiğini
düşünüyorum

Pearson
Correlation

,829**

,883**

1

,716**

,679**

Sig. (2tailed)

0.000

0.000

.000

.000

1254

1254

1254

1254

1254

Pearson
Correlation

,890**

,763**

,716**

1

,827**

Sig. (2tailed)

0.000

.000

.000

N

1254

1254

1254

1254

1254

Fiziksel şiddet
nedeniyle ciddi
travmalar
yaşadım

Pearson
Correlation

,909**

,739**

,679**

,827**

1

Sig. (2tailed)

0.000

.000

.000

0.000

N

0.000

N

1254

1254

Pearson korelasyon analizi sonucunda test
istatistiklerinin anlamlılık değerlerine göre
tüm değişkenler arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır
(p<0.05). Bu sonuçlara göre en güçlü olan
ilişki, bayanların fiziksel şiddet nedeniyle
ciddi travmalar yaşaması ile coğrafi yaşam
koşulları sebebiyle sorun yaşaması
arasındadır çünkü korelasyon değeri
yaklaşık % 91’ dir. Bu tespitten hareketle
coğrafi yaşam koşullarında zorluk yaşayan
bayanların genel olarak fiziksel şiddet
nedeniyle travmalar yaşadığı söylenebilir.
bağımlı değişken olarak seçilmiştir.

1254

1254

1254

Benzer çıkarsamalar diğer değişkenler
arasında da yapılabilir.
Anova Analizi
Eğitim düzeylerine göre bayanların
yaşadığı şiddeti kabullenme durumları
arasında
farklılık
olup
olmadığını
belirlemek
üzere
varyans
analizi
uygulanmıştır. Bunun için “Yaşadığınız
şiddeti kabul edip bunun bir kader olarak
yaşanması gerektiğini düşünüyorum”
ifadesi

Tablo 11. Eğitim Durumu Değişkenine İlişkin Anova Testi
95% Confidence
Interval for Mean
N
İlköğretim
Yüksek okul
Lisans
Lisansüstü
Total

Mean

Std.
Deviation

Std. Error

Lower
Bound

Upper
Bound

Minimum

Maximum

827

4.9528

.23382

.00813

4.9369

4.9688

3.00

5.00

288

4.2118

.40930

.02412

4.1643

4.2593

4.00

5.00

123

3.3821

.50441

.04548

3.2921

3.4721

2.00

4.00

16

2.0000

0.00000

0.00000

2.0000

2.0000

2.00

2.00

1254

4.5909

.66920

.01890

4.5538

4.6280

2.00

5.00

Yukarıdaki tabloda
durumlarına
göre

bireylerin
yaşadığı

eğitim
şiddeti

kabullenme durumlarına ilişkin tanımlayıcı
istatistikler gösterilmektedir.

Tablo 12. Anova Testine İlişkin Levene Test Sonuçları
Levene Statistic

df1

df2

4,862

3

Sig.

1250

Yukarıdaki
tabloda
varyansların
homojenliğine
ilişkin
Levene
testi
sonuçları
gösterilmektedir.
Test

,158

istatistiğinin anlamlılık değerine göre
gruplar arası varyansların homojen dağılış
gösterdiği belirlenmiştir (p>0.05)

Tablo 13. “Yaşadığınız Şiddeti Kabul Edip Bunun Bir Kader Olarak Yaşanması
Gerektiğini Düşünüyorum “Maddesine İlişkin Anova Testi”
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

436,855

3

145,618

Within Groups

124,281

1250

,099

Total

561,136

1253

F

Sig.

1464,604

,000

Yukarıdaki tabloda ANOVA tablosuna
yaşadıkları şiddeti kabullenme durumları
ilişkin sonuçlar gösterilmektedir. F testinin
arasında
farklılık
olduğu
tespit
edilmektedir.
anlamlılık değeri 0,00<0,05 olduğu için,
eğitim düzeylerine göre bayanların
Tablo 14. Eğitim Durumu Değişkenine Göre Tukey Test Sonuçları
Subset for alpha = 0.05
Eğitim Durumu
Tukey Ba,b Lisans üstü
Lisans
Yüksek okul
İlköğretim

N

1
16

123
288
827

Yukarıdaki
tabloda
Tukey
çoklu
karşılaştırma
test
sonuçları
gösterilmektedir.
Bu
sonuca
göre

2

3

4

2.0000
3.3821
4.2118
4.9528

lisansüstü eğitim düzeyindeki bireyler
yaşadığı şiddeti kabul etmemektedir.
Ancak ilköğretim düzeyindeki bireyler bu

durumu oldukça yüksek ölçüde kabul
etmektedir. Eğitim seviyesi düştükçe,
bayanların yaşadıkları şiddeti kabul etme
eğiliminde oldukları belirlenmektedir.

Medeni durumlarına göre bayanların
yaşadıkları fiziksel şiddet düzeyini ölçmek
üzere bağımsız iki örneklem t-testi
uygulanmıştır. Bunun için “Fiziksel şiddet
nedeniyle ciddi travmalar yaşadım” ifadesi
bağımlı değişken olarak seçilmiştir.

Bağımsız Örneklem T-Testi

Tablo 15. Medeni Durum Değişkenine Göre “Fiziksel Şiddet Nedeniyle Ciddi
Travmalar Yaşadım “ Maddesine İlişkin T-Testi Sonuçları”

Medeni Durum
Fiziksel
Evli
şiddet
nedeniyle Bekar
ciddi
travmalar
yaşadım

N

Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

766

4.0731

1.44435

.05219

488

3.6189

1.54542

.06996

Yukarıdaki tabloda medeni durumlarına
göre bayanların yaşadıkları fiziksel şiddet

düzeylerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler
gösterilmektedir.

Tablo 16. Tablo 15’e İlişkin Levene Testi Sonuçları
Levene's Test for
Equality of Variances

F
Fiziksel
şiddet
nedeniyle
ciddi
travmalar
yaşadım

Equal
variances
assumed

29.294

Sig.
.000

Equal
variances
not
assumed

Yukarıdaki
tabloda
varyansların
homojenliğine
ilişkin
Levene
testi
sonuçları
gösterilmektedir.
Test
istatistiğinin anlamlılık değerine göre

medeni durumlarına göre varyansların
homojen
dağılmadığı
belirlenmiştir
(p<0.05).

Tablo 17. Medeni Durum Değişkenine Göre T-Testi
t-test for Equality of Means

T

df

Sig. (2tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

5.283

1252

.000

.45425

.08598

.28557

.62294

5.205

985.533

.000

.45425

.08728

.28298

.62553

Yukarıdaki tabloda t-testi sonuçları
gösterilmektedir. Varyansların homojenliği
varsayımı sağlanmadığı için alt satırdaki
sonuçlar dikkate alınacaktır. Buna göre,
medeni durumlarına göre bayanların
yaşadıkları fiziksel şiddet düzeyleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir

SONUÇ
1254 kişi üzerinde yapılan çalışma
sonunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
- Bayanlar fiziksel şiddet nedeniyle
kalıcı ortopedik ve diğer tıbbi sorunlar
yaşamaktadır.
- Fiziksel şiddete uğrayan kadınlar
bu durumu sosyal konumu sebebiyle ilgili
kurum ve makamlara bildirmekte tereddüt
yaşamaktadırlar.
- Katılımcıların yaşadıkları şiddeti
kabul edip bunun bir kader olarak

farklılık vardır (p<0.05). Bu sonuçtan
hareketle, evli bayanların bekar bayanlara
göre ortalama skoru daha yüksek olduğu
için, evli bayanların fiziksel şiddet
bakımından daha ciddi problemler yaşadığı
sonucuna varılmaktadır.
yaşadıkları ve fiziksel şiddet nedeniyle
ciddi travmalar yaşadıkları sonucuna
ulaşılmıştır.
- Coğrafi yaşam koşullarında zorluk
yaşayan bayanların genel olarak fiziksel
şiddet nedeniyle travmalar yaşadığı
söylenebilir.
Eğitim
düzeylerine
göre
bayanların yaşadıkları şiddeti kabullenme
durumları arasında farklılık vardır.
Lisansüstü eğitim düzeyindeki bireyler
yaşadığı şiddeti kabul etmemektedir.
Ancak ilköğretim düzeyindeki bireyler bu
durumu oldukça yüksek ölçüde kabul
etmektedir. Eğitim seviyesi düştükçe,

bayanların yaşadıkları şiddeti kabul etme
eğiliminde oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

On reklamlarında kadın, T.C. Radyo ve
televizyon üst kurulu, Uzmanlık
tezi, Ankara. s. 35-36

- Medeni duruma göre bayanların
yaşadıkları fiziksel şiddet düzeyleri
arasında farklılık vardır. Bu sonuçtan
hareketle evli bayanların fiziksel şiddet
bakımından daha ciddi problemler yaşadığı
sonucuna varılmaktadır.

Erol M. (2008). Toplumsal cinsiyetin
tutumlar üzerindeki etkisi. C.Ü.
Sosyal Bilimler Dergisi, 32:199219
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HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA
BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
İbrahim COŞKUN1, Gül ERDİN2
1

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD
2
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Çalışmaları ABD
Özet: Bu araştırmanın amacı hafif düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip kaynaştırma
öğrencilerinin, bir hikâye veya bilgilendirici metni işitsel veya işitsel-görsel materyal
kullanarak dinlediğinde anlama becerilerini ölçmek ve dinlediğini anlamada görsel ve işitsel
materyal arasındaki etkileşimi belirlemektir. Bu araştırmaya kaynaştırma öğrencisi olan üç
hafif düzeyde zihinsel engelli öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin üçü de farklı okullarda
bulunmaktadır. Araştırma, araştırmacılardan birinin de öğretmenlik yaptığı ve üç öğrencinin de
destek eğitim aldığı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde zihinsel engelli bireysel eğitim
sınıfında uygulanmıştır. Kaynaştırma eğitimi alan, hafif düzeyde zihinsel engelli çocukların
dinlediğini anlama becerilerinin gelişimlerinin araştırıldığı bu araştırma nitel araştırma
yönteminin durum çalışması tekniğine göre desenlenmiştir. Bu araştırma 2013 yılı Aralık ayı
boyunca her ders saatinde 2’şer metin veya video ele alınmak üzere toplam 6 ders saati
içerisinde her öğrenci için ayrı ayrı uygulanmıştır. Önce öğrencilere sırasıyla 1, 2 ve 3. sınıf
seviyesine uygun hikâye edici metinler; ardından bilgi verici metinler dinletilmiş, sonra hikâye
edici videolar ve bilgi verici videolar izletilmiştir. Uzmanlar tarafından geliştirilen farklı metin
türlerine yönelik dinlediğini anlama testi kullanılmıştır. Bilgilendirici metinlerin
değerlendirilmesinde alternatif değerlendirme yaklaşımlarından yapılandırmacı yaklaşıma
uygun olarak 5N1K metodu; öyküleyici metinlere ait sorular hazırlanırken ise genel bir
metinde bulunması gereken hikâye unsurları kullanılmış ve buna uygun olarak hikâye haritası
yöntemi hazırlanmıştır. Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan kaynaştırma öğrencilerinin
dinlediğini anlama becerileri, işitsel ve görsel materyal birlikte kullanıldığında sadece işitsel
materyal kullanımına kıyasla daha iyi seviyede oldukları tespit edilmiştir. Hafif düzeyde
zihinsel yetersizliği olan kaynaştırma öğrencilerinin hikâye edici metni anlama başarısı
bilgilendirici metne göre daha yüksektir. Araştırmadan elde edilecek sonuçların, hafif düzeyde
zihinsel engelli çocukların eğitim ortamları ve materyallerinin düzenlenmesi ve onlara
öğretmenlik eden bireylerin eğitim programlarının yeniden gözden geçirilmesi sırasında,
uygulamacılara bir fikir vermesi umulmaktadır.

Anahtar sözcükler: Zihin Engelliler, Kaynaştırma Eğitimi, Dinleme Anlama Öğretimi

INVESTIGATION OF LISTENING COMPREHENSION SKILLS OF
MAINSTREAMING STUDENTS WITH MILD MENTAL
RETARDATION
Abstract: The purpose of this research is to measure comprehension skills of mild
mainstreaming disabled students by using a story or informational text, and to determine the
interaction between visual or audio-visual materials. Three mainstreaming students with mild
mental disabilities participated in this research All three are from different schools. Research,
where the researcher worked as a teacher and three students received the support of education
in special education and rehabilitation center with intellectual disabilities has been
implemented in individual training classes. Inclusive education field, mild mentally retarded
children's listening comprehension skills, which investigate the development of qualitative
research methods, this study was designed according to the case study technique. During
December 2013, every course of this research two hours' text or video to be addressed within a
total of 6 hours was applied separately for each student., Students are exposed to narrative texts
then informational text relevat to the 1st., 2nd , and 3rd grade level, respectively According
to grade, the narrative and informational videos video was shown simultaneously. Different
text types which are developed by experts were used for listening comprehension. 5N1K
method which is appropriate to the one contractivist approach that is one of the alternative
evaluation approach to avalualte informative texts and stroy elements which are required to be
in a general text were used while preparing guestions for narrative texts and story map method
was prepared. It is identified that the listening comprehension skills of mainstreaming students
with mild mental inadequacy is beter when auditory and visual materials used together when
compared to using just auditory material. Comprehension success of mainstreaming students
with mild mental disability in narrative text is higher than informative text. It is hoped that the
results obtained from this will give an idea to the regulation of mild mentally retarded
children's education environment and and materials of training programs and to the revison of
the educaiton program of teachers’ who are going to teach these children.
Keywords: Mental Disabilities, Inclusive Education, Teaching Listening Comprehension.

1.GİRİŞ
Bazı çocuklar ve gençler akademik,
sosyal ve öz bakım becerilerinde
yaşıtlarından ciddi bir biçimde geri
kalırlar. Bunlar çevrelerindeki insanlar
tarafından kolaylıkla farkına varılırlar. Bu
durumda olan çocuk ve gençler için zihin
engelliliğin nasıl tanımlandığı o kadar
önemli değildir. Ancak bu durumda
olanlar zihinsel engellilerin çok ufak bir
bölümünü
oluşturmaktadır.
Zihin
engellilerin
büyük
bir
bölümünü
yaşıtlarından hafif derecede gerilik
gösteren
çocuk
ve
gençler
oluşturmaktadır.
Bunlar
kolaylıkla
döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile
destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan

farkına varılamazlar. Bu durumda
gereksinim duydukları özel hizmet ve
eğitim programlarından yararlanamazlar.
Bu nedenle zihin engellilik durumunun
tanımlanması
önemli
olmaktadır
(Eripek,1998:).
MEB tarafından 2006 yılında çıkarılan
yönetmeliğe göre zihinsel yetersizliği
olan birey ile ilgili olarak; “zihinsel
işlevler bakımından ortalamanın iki
standart sapma altında farklılık gösteren,
buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve
pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya
da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18
yaşından
önceki
gelişim
birey" şeklinde bir tanıma yer verilmiştir
MEB (2006: 3 ).

AAMR 2002 Haziran ayında yayınlanan
en
son
yönergesinde
şöyle
tanımlanmaktadır: Zihinsel engellilik,
zihinsel işlevler ve kavramsal, sosyal ve
pratik uyumsal becerilerde kendini
gösteren uyumsal davranışların her
ikisinde görülen anlamlı sınırlılıklar
karakterize edilen bir yetersizliktir. Bu
yetersizlik 18 yaşından önce başlar
(AAMR, 2002; Amerikan Psikiyatri
Birliği, DSM IV, 1998). Ayrıca bu
bireyler 573 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede
‘Zihinsel
gelişim
yetersizliğinden
dolayı,
eğitim
performansı ve sosyal uyumu olumsuz
yönde hafif, orta ve ağır düzeyde
etkilenen
çocuklar’
olarak
tanımlanmaktadır.
Yakın bir zamana kadar hafif derecede
zihin engellilere, geleneksel akademik
konu alanlarının ağırlıklı olduğu genel
eğitim programları yavaşlatılmış ve
sadeleştirilmiş
bir
biçimde
uygulanmaktaydı. Daha ağır derecedeki
çocuklarda ise günlük yaşam etkinlikleri
için gerekli ya da önkoşul olduğu
düşünülen becerilerin öğretimine -bu
etkinliklerle
yeterince
ilişki
kurulmaksızınağırlık
veriliyordu.
Saatlerce, günlerce kovaya küpler
konuyor, nesneler renklerine göre
gruplandırılıyordu. Bu çocuklara bu
kadar bilgi yüklemenin, birçok beceriyi
ölçüsüz bir biçimde öğretmenin onlara ne
yararı olabilir? Yaşamlarını daha
bağımsız bir biçimde sürdürmelerini
sağlar mı? Bu nedenle, bu çocuklara ne
öğreteceğiz sorusuna yanıt olarak
"işlevsel
akademik
beceriler"
ve
"bağımsız yaşama becerileri" diyoruz
(Eripek,1998).
Özsoy (1989); beden, zihin, duygu ve
sosyal özelliklerindeki olağan dışı
ayrıcalıkları nedeniyle normal eğitim
hizmetlerinden yeterince yararlanamayan
çocukları “özel eğitime muhtaç çocuklar”

şeklinde tanımlamıştır. 573 Sayılı
KHK’de ise “özel eğitim gerektiren
birey” terimi kullanılmıştır.
Her çocuk, bir diğerinden farklıdır. Bu
farklılıklar çok genel olarak bedensel,
bilişsel ve duyuşsal olarak gruplanabilir
(Kırcaali- İftar, 1998). Özel eğitim,
ortalama öğrenci özelliklerinden önemli
ölçüde farklılaşan öğrencilere sağlanan,
bireysel olarak planlanmış ve bireyin
bağımsız yaşama olasılığını en üst düzeye
kadar çıkarmayı hedefleyen eğitim
hizmetleri bütünüdür. Tüm öğrencilerin
yaklaşık
%20’sinin,
öğrenim
yaşamlarının tümünde ya da belli bir
döneminde özel eğitime gereksinim
duyacakları
varsayılmaktadır.
Zekâ
testlerinin geliştirilmesinden sonra zihin
engelli bireyler bu testlerden aldıkları
puanlara göre belirlenen zekâ bölümleri
temel alınarak sınıflandırılmıştır.
Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından
1994’te yayınlanmış olan DSM IV’te
(Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders) benzer sınıflama
görülmektedir. Buna göre zihin engelliler
yine zekâ bölümleri temel alınarak
sınıflanmış ve hafif (Zekâ Bölümü:
50/55-70), orta (Zekâ Bölümü: 35/4050/55), ağır (Zekâ Bölümü: 20/25-35-40)
ve ileri derecede (Zekâ Bölümü:
20/25’ten aşağıda olanlar) zihin engelli
bireyler olarak dört gruba ayrılmışlardır
(Sucuoğlu, 2010: 73).
Zihinsel engelli bireyler yetersizlik
dereceleri, diğer bir deyişle zekâ
bölümleri temel alınarak hafif, orta ve
ağır derecede zihinsel engelli olmak
üzere üç grupta toplanmaktadır. Buna
göre hafif derecede engelli olan
öğrenciler, zekâ bölümü 50-70 arasında
olan çocuklardır ve zihinsel engelli
öğrencilerin %85 ini oluşturmaktadır
(Salend, 1998: 84). Soyut terim ve
kavramları geç kavrarlar. Gruplama ve
genelleme yapmada belirgin şekilde

gerilik gösterirler. Bilgi ve becerileri
yalnız
öğretildiği
biçimiyle
kullanabilirler;
doğaçlama
yapma
becerileri kısıtlıdır. Yeni durumlara uyum
sağlama konusunda güçlük çekerler.
Duygu ve düşüncelerini anlatmakta
zorlanırlar. Güvendikleri bir kimseden
sürekli olarak onay bekler ve yardıma
gereksinim duyarlar (Özgür, 2004: 161;
Westling, 2000: 11). Bu çocuklar genel
olarak
akranlarından
daha
yavaş
öğrenirler. Zihinsel engelli olma nedeni
çoğunlukla bilinmemektedir ve ilkokul
çağına kadar fark edilmeyebilirler.
Genellikle okula başlama yaşı geldiğinde,
akademik
becerilerin
öğrenilmesi
gerektiğinde problemler açığa çıkar.
Akademik becerilerdeki yetersizliklerin
yanı sıra hem bu becerilerdeki
başarılarını
hem
de
diğerleriyle
etkileşimlerini etkileyen sosyal beceri
yetersizlikleri vardır. Okul döneminde
yaklaşık 6.sınıf düzeyinde akademik
becerilere sahip olmakta; yetişkin
oldukları zaman bir işte çalışabilmek ve
en az düzeyde bağımlı yaşayabilmek için
gerekli olan sosyal ve akademik
becerileri kazanabilmektedirler. Okul
çağı çocuklarının %2 si hafif derecede
zihinsel engelli olarak kabul edilmekte bu
çocuklar öğrenme hızlarının yavaş
olmasına
karşın
genel
eğitim
sınıflarındaki
birçok
öğretim
yararlanabilmektedirler
etkinliğinden
(Lewis ve Doorlag, 1999). Zihinsel
yetersizliği olan çocuklar genellikle
akademik
alanlarda
başarısızlık
göstermektedirler.
Hafif
derecede
zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin
birçoğunun okuma düzeyleri zekâ
bölümlerinden ve zekâ yaşlarından
beklenilenin altındadır (Eripek, 2005).
Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan
öğrencilerde okuma yazma becerilerini
kazanmada
gecikme
durumu
görülmektedir (Başal & Batu, 2002;

Çolak & Uzuner, 2004; Güzel-Özmen,
1998).
Zihinsel engellilik durumu hafif derecede
olan öğrencilerin öğretim programlarında
ilköğretim 1. kademede okuma-yazma ve
aritmetik gibi temel akademik konularda,
2. kademede ve orta öğretimde mesleki
eğitimi ve günlük yaşam becerilerinin
öğretimi çalışmalarına ilköğretimin daha
erken sınıflarında başlanmaktadır. Bu
çocuklar 6. sınıf düzeyine gelinceye
değin temel akademik beceriler ve
bağımsız ya da yarı bağımlı olarak
yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli
olan iş becerilerini edinirler (Sucuoğlu,
2010)
Özel gereksinimli bireylerin, toplumda
bağımsız ve üretken bireyler olarak
yaşamlarını sürdürebilmeleri günlük
yaşam içinde yer alan becerileri yerine
getirmelerine bağlı olmaktadır. Özel
gereksinimli bireylerin toplumsal rolleri
üstlenebilmeleri için tam bağımsızlık
kazanmaları önemlidir. Bu rolleri
kazanabilmeleri,
bu
bireylerin
gereksinimleri ve yapabildikleri dikkate
alınarak
eğitim
gereksinimlerinin
belirlenmesi ve gereksinimlerine uygun
eğitim
ortamlarının
sunulmasıyla
mümkün olabilmektedir. Hem insancıl
görüş gereği, hem de demokratik görüş
gereği özel gereksinimli bireylerin
yetenek, yeterlilik ve gereksinimleri
dikkate alınarak eğitilmeleri gereklidir.
Dolayısıyla özel gereksinimli bireylerin
toplum dışına itilmesi yerine toplumla
daha kolay kaynaşmaları, bütün eğitim
imkânlarından yararlanmalarına bağlıdır
(I. Özürlüler Şurası, 1999; Cavkaytar,
2003; Civelek, 1991; Eripek, 1992;
Kırcaali-İftar, 1998).
Özel gereksinimli bireylerin toplumsal
yaşam içinde bağımsız olarak yaşayabilir
hale
getirebilmek
için
yapılması
gerekenler iki grupta ele alınabilmektedir.
Bunlar: a) Yaşadığımız çevreyi özel

gereksinimli bireylerin kullanabilecekleri
hale getirmek b) Özel eğitim aracılığıyla
özel gereksinimli bireylere bilgi ve beceri
kazandırmak (Kırcaali-İftar, 1998)
Özel gereksinimli bireylerin toplum
hayatında bağımsız yaşayabilmelerinde
önemli olan diğer bir etmen de onlara
özel eğitim aracılığıyla gereksinim
duydukları
bilgi
ve
becerileri
kazandırmaktır. Bu da özel eğitim ile
olmaktadır
(Eripek,
1998).
Özel
gereksinimli bireylere eğitim hizmetleri
sağlayan eğitim ortamları en az
kısıtlayıcıdan
başlayıp
en
fazla
kısıtlayıcıya doğru normal eğitim
okullarındaki
normal
sınıflar
(Kaynaştırma), kaynak oda, normal
eğitim okullarındaki özel eğitim sınıfları
(Alt özel sınıflar), ayrı özel eğitim
okulları ve ev/ hastane olmak üzere
sıralanmaktadır (Eripek, 2003: Akt.,
Özbaba, 2000, M.E.B. 2000).
En az kısıtlayıcı ortam, her çocuğun
ihtiyaç ve yeterliliklerine göre belirlenir.
En az kısıtlayıcı ortam çerçevesinde
eğitim ortamlarına baktığımızda en üst
seviyesini
kaynaştırma
eğitimi
oluşturmaktadır (Kırcaali-İftar, 1998).
Burada amaç, engelli çocuğun, normal
çocuklar ile etkileşimini sağlayarak,
toplumun genel değerlerini ve normal
yaşıtlarının
dilini
öğrenmesini
sağlamaktır (Baydık, 1997: 27).
Kaynaştırma ortamı, eğitilebilir zihinsel
engelli çocuklar için kısıtlayıcılığı en az
ortamı oluşturmaktadır (Mağden ve Avcı,
1997: 409). Kaynaştırma, “herkese eşit
eğitim fırsatı sağlaması” düşüncesiyle,
1970’li yıllarda İskandinav ülkelerinde
ortaya çıkan ve sonra, Avrupa ve
Amerika’ya sıçrayan normalleştirme
ilkesinin eğitsel bir sonucudur (Diler,
1998). Kaynaştırma eğitimi ülkemizde
1985 yılından sonra hayata geçirilmiştir.
(Kuz, 2001: 27).

Kaynaştırma: Sınıf Öğretmenine ve
engelli öğrenciye destek özel eğitim
hizmetlerinin sağlanması koşulu ile
engelli çocukların, engelsiz çocuklarla bir
arada normal okul ve sınıflarda eğitim
almalarıdır (Tüfekçioğlu; 1997: 58).
Kaynaştırma eğitimin genel amaçları: Ayrı okul ve özel sınıfın getirdiği
damgayı silmek, -Engelli çocuğun sosyal
statüsünü yükseltmek, -Daha iyi ve ucuz
bir öğrenim çevresi yaratmak, -Daha çok
sayıda çocuğun eğitimini sağlamaktır
(Bıyıklı, 1997, s. 32).
Kaynaştırma
uygulamalarında
eğitimlerini sürdüren öğrenciler, devam
ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla
ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.
Ancak bireysel ve gelişim özellikleri
dikkate alınarak, sınavlarda gerekli
önlemler alınır ve düzenlemeler yapılır.
Değerlendirmede,
öncelikle
bireyselleştirilmiş eğitim programlarında
hedeflerin gerçekleştirilmesi esas alınır
(Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği,
Madde 73).
Dinleme; "sözlü iletişim sürecinde etkili
anlama ve cevap verme yeteneği" olarak
tanımlanmaktadır (Johnson, 1951: 58).
Diğer bir tanıma göre dinleme;
"konuşulan kelimelere dikkat etmek,
seslerin yanı sıra onları anlamak"
(Hampleman, 1958: 49) şeklindedir.
Dinleme ile ilgili en kapsayıcı tanımı ise
Wolff Marsnik, Tacey ve Nichols (1983)
yapmıştır: "Dinleme; işitmeyi, anlamayı,
anlaşılan bilgileri önceki bilgilerle
bütünleştirmeyi ve gerekirse cevap
vermeyi içeren aktif bir süreçtir."
Demirel (1999: 33) ise dinlemeyi "
konuşan kişinin vermek istediği mesajı,
pürüzsüz olarak anlayabilme ve söz
konusu
uyarana
karşı
tepkide
bulunabilme
etkinliği"
olarak
tanımlamıştır. Ergin ve Birol (2000: 115)
dinlemeyi, "seslerin ve varsa konuşma
görüntülerinin farkında olmayla ve onlara

dikkati vermeyle başlayan, belli işitsel
işaretlerin tanınması ve hatırlanmasıyla
süren ve anlamlandırılmasıyla son bulan
psikolojik bir süreç" şeklinde ve son
olarak Yangın ise (2002:45) "sesleri
anlamaya çalışmak, çaba gerektiren
bilinçli
bir
süreç"
olarak
tanımlanmaktadır.
Dinleme becerisi insanın kazandığı ilk dil
becerisidir ( Ömür, 2006: 16). Bu
bakımdan dinleme becerisi diğer dil
becerilerinin temelini oluşturur (Özbay,
2005: 9). Dinlemenin kendiliğinden
geliştiği, öğretilemeyeceği, öğretilse bile
değerlendirilemeyeceği gibi hususlar
yaygın ve sık sık ifade ediliyor olmasına
karşın bunlardan biri dahi herhangi bir
araştırma tarafından doğrulanmamıştır
(Funk ve Funk, 1989: 660; Tompinks,
1998: 260).
Dinleme eğitimindeki önemli hususlardan
biri, öğrencilerin, çevrelerindeki işitsel
kaynaklara yönelik farkındalıklarını
oluşturmak ve geliştirmektir. Bu, dinleme
becerisinin ilk adımıdır. İlköğretim yılları
boyunca çocuklara çeşitli dinleme
etkinlikleri uygulamak, onların ilerleyen
yıllarda, yetişkinlik dönemlerinde daha
iyi
dinleyiciler
olmalarına
katkı
sağlayacaktır (Funk ve Funk, 1989: 663).
Araştırmalar, ilköğretim öğrencilerinin
genellikle zayıf dinleyiciler olduğunu
göstermektedir.
Bunun
nedenleri
arasında; yetişkinlerin okul dışında,
öğretmenlerin de sınıfta öğrencilere
dinleme konusunda iyi örnek olmamaları
(Jalongo, 1995; Clark, Scruggs ve
Szydlowski, 1999: 4); sınıf içinde
dinleme eğitimine doğrudan ve yeteri
kadar
yer
verilmemesi;
dinleme
becerisini geliştirecek uygulamaların
günlük hayat içinde fazla yer almaması
(Brent ve Anderson, 1993); anne
babaların evde çocuklarıyla, onların
dinleme
becerilerini
geliştirecek
etkileşimde
bulunmamaları

gösterilmektedir (Palmer, 1997: akt.
Burrows ve ark.,1999: 29). Öğrenim
hayatları boyunca ilk ve orta öğretimdeki
öğrencilerin;
sorgulamasına,
sınıflandırmasına, organize etmesine,
değerlendirmesine ve seçmesine zemin
hazırlayacak çalışmalara katılmaları
gerekir (Winn, 1988: 44). Dinleme
eğitimi çalışmalarında görsel öğeler
yardımıyla önemli adımları gözden
geçirmek, öğrencilerin bu çalışmalardan
daha çok faydalanmasını sağlar (Winn,
1988: 146). Bunun için hikâye haritası,
düşünce şeması, tablolaştırma vb. yöntem
ve tekniklerden yararlanılabilir. Bu tür
çalışmalar öğrencilerin, dağınık gibi
algıladıkları
bilgi
parçalarını
hatırlamalarını ve bütünleştirmelerini;
farklı gibi görünen düşüncelerin,
olayların aslında bir bütünün parçaları
olduğunu fark etmelerini sağlayacaktır
(Kingen, 2000: 271).
Öğrencilere etkili dinleme becerisi
kazandırmada bir başka önemli nokta,
onlara değerli/ faydalı materyaller
sunmaktır.
İçerik
ve
etkinlikler,
öğrencilerin ilgisini çekecek nitelikte
olmalıdır. Etkinlikler, öğrencilerin ilgisini
çekmezse verilen eğitim amacına
ulaşmaz (Kingen, 2000: 276). Dinleme
çalışmalarında kullanılacak metinlerin
yapısına da dikkat edilmelidir. Dinleme
metinleri; cümlelerin uzunluğu, anlamı
bilinmeyen
kelimelerin
sayısı,
mesajlarının açıklığı vb. unsurlar göz ardı
edilmemelidir.
Kısacası
eğitim
materyalleri seçilirken, hazırlanırken
merkezde hep öğrenci olmalıdır. Dinleme
eğitimi çalışmalarından alınacak verim,
bu
hususlara
gösterilecek
özenle
paralellik arz eder (Doğan, 2012: 14).
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20052006 eğitim-öğretim yılından itibaren
uygulanmak üzere yenilenen ilköğretim
1-5. sınıf programına göre Türkçe
derslerinde üç farklı türden metin

işlenmektedir. Bunlar; hikâye edici
(öyküleyici) metinler, bilgi verici
(bilgilendirici) metinler ve şiirlerdir
(MEB, 2005).
Bilgi verici metinler, okurun bilgi
evrenini genişletmek amacıyla bir konuda
bilgi verme, ele alınan düşünceyi,
tartışma ve sorgulama yoluyla okura
yaşama
geçirebileceği
bilgiler
edindirmeyi
amaçlar
nitelikte
oluşturulmaktadır (Kuzu, 2004).
Bilgi verici metinlerde yaratıcılık ve
okuyucuya yol gösterecek bir kurgusallık
yoktur. Genel olarak anlatımları düzdür
ve üslup kaygısı taşımaz. Öncelik bir
anlamı, özü doğrudan ve kestirme bir
söylemle anlatmaktır. Yazar bu tür bir
metni oluştururken genellikle sözcüklerin
herkesçe paylaşılan somut anlamlarından
yararlanır. Metinde anlatılanlar gerçek
yasamdaki nesneler, varlıklar, durumlar
veya olgulardır. Hayal gücünün payı yok
gibidir. Mantık ölçüsü içerisinde gelişen
ve açıklamaya dayanan anlatım biçimi
ağır basar (Özdemir, 1998: 30; Gangi,
2004: 174; Weaver ve Kintsch, 1991:
230; Quandt, 1983: 159). Bu tür
metinlerin yazımında temel amaç bilgiyi
aktarmaktır. Bu sebepten bilgi verici
metinler, hikâye edici metinlere göre hem
daha fonksiyonel hem de bilgi verme
açısından daha faydalıdır (Chenfeld,
1978: 289). Hikâye edici metinlerin,
okura bilgi verme veya öğretme amacı
yoktur. Bu metinler kendine özgü bir
yapıya sahiptir. Hikâye edici türdeki
metinlerin öğretimi, bilgi verici türdeki
metinlere nazaran daha kolaydır. Çünkü
çocuklar okul öncesi eğitim çağından
itibaren hikâye kavramı hakkında çok
basit de olsa bir takım bilgilere sahiptirler
(Akyol, 1999). Hikâye edici türleri
anlamak ve hatırlamak diğer bilgi verici
metinleri anlamaya göre daha kolaydır.
(Graesser vd., 1991).

Bilgilendirici bir metni anlamak için
5N1K’yı oluşturan kim, ne, ne zaman,
nerede, nasıl ve niçin sorularına cevap
aranması, ana fikrin ve yardımcı fikirlerin
bulunması gibi aşamalar gerekir (Alperen, 1999). Akyol’a göre (2006)
öyküleyici metinler olayın ne zaman ve
nerede gerçekleştiği hakkında bilgi veren
“Sahne” aşaması; metinde geçen ve olayın akışını etkileyen kahramanların
tanıtıldığı, “Ana ve yardımcı karakterler”
aşaması; metindeki problemi başlatan ve
metnin temelini oluşturan aşamayı,
“Olay” aşaması; olayın çözümüne ilişkin
gerçekleştirilen etkinliklerin olduğu
aşamayı, “Problem çözme teşebbüsleri”
aşaması; metinde anlatılanların tümünü
içinde barındıran tutarlı olması gereken
aşamayı, “Sonuç” aşaması; metinden
çıkarılan düşünceyi temsil eden aşamayı,
“Ana fikir” aşaması ve son olarak ana
karakterin
ve
okuyucunun
metin
hakkındaki görüşlerini bildiren “Tepki”
aşamasını
içermektedir.
Çalışmada
dinlediğini anlama testi sürecinde
bilgilendirici ve öyküleyici metne ait yapılan açıklamalar dikkate alınmıştır.
1.1.Problem ve Alt Problemler
Bu
araştırmada
araştırmanın
ana
problemini “Hafif düzeyde zihinsel
yetersizliğe
sahip
kaynaştırma
öğrencilerinin
dinlediğini
anlama
becerileri
nasıldır?”
sorusu
oluşturmaktadır. Araştırmanın bu temel
probleminden
hareketle
aşağıdaki
sorulara cevap aranmıştır:
1. Öğrencilerin bir hikâyeyi işitsel
materyal kullanılarak dinlediğinde
anlama düzeyi nasıldır?
2. Öğrencilerin bilgilendirici bir
metni
işitsel
materyaller
kullanılarak dinlediğinde anlama
düzeyleri nasıldır?
3. Öğrencilerin bir hikâyeyi görsel
ve
işitsel
materyal

kullanılarak dinlediğinde anlama
düzeyleri nasıldır?
4. Öğrencilerin bilgilendirici bir
metni görsel ve işitsel materyal
kullanılarak dinlediğinde anlama
düzeyleri nasıldır?
5. İşitsel materyal kullanımı ile
görsel-işitsel
materyal
kullanımının
öğrencilerin
dinlediğini anlaması üzerindeki
etkisi nasıldır?
6. Hikâye edici metinler ve bilgi
verici metinlerin öğrencilerin
dinlediğini anlaması üzerine etkisi
nasıldır?
1.2.Amaç ve Önem
Bu araştırmanın amacı hafif düzeyde
zihinsel yetersizliğe sahip kaynaştırma
öğrencilerinin,
bir
hikâye
veya
bilgilendirici metni işitsel veya işitselgörsel materyal kullanarak dinlediğinde
anlama becerilerini ölçmek ve dinlediğini
anlamada görsel ve işitsel materyal
arasındaki etkileşimi belirlemektir.
Batuhan’a göre eğitim, bir şeyin nasıl en
iyi biçimde yapılabileceği bilgisinin
çocuklara öğretilmesi yoluyla bireysel
farklılıkları azaltmak ve toplumsal
uyumu
sağlamaya
çalışmaktır
(1998:293).
Gelişimleri
normal
çocuklardan farklı olan eğitilebilir
zihinsel engelli çocuklar da tıpkı normal
çocuklar gibi toplum tarafından kabul
görmeye,
sosyalleşmeye
ihtiyaç
duymaktadırlar ve Batuhan’ın da
belirttiği gibi çocuğun, engelli çocuklar
da dâhil, içinde yaşadığı kültüre uyum
sağlayabilmesi aldığı eğitime bağlıdır.
Kaynaştırma eğitimi alan, hafif düzeyde
zihinsel engelli çocukların dinlediğini
anlama
becerilerinin
gelişimlerini
inceleyen bir araştırma bulunmaması bu
çalışmayı önemli kılmaktadır. Araştırma,
kaynaştırma öğrencisi olan hafif düzeyde
zihinsel engelli çocukların, yalnızca

işitsel materyal kullanılarak dinledikleri
bir hikâyeyi mi, yalnızca işitsel materyal
kullanılarak dinledikleri bir bilgilendirici
metni mi yoksa görsel ve işitsel materyal
kullanılarak dinledikleri bir hikâyeyi mi,
görsel ve işitsel materyal kullanılarak
dinledikleri bir bilgilendirici metni mi
daha iyi anladıklarını anlamak açısından
önemlidir. Araştırmadan elde edilecek
sonuçların, hafif düzeyde zihinsel engelli
çocukların
eğitim
ortamları
ve
materyallerinin düzenlenmesi ve onlara
öğretmenlik eden bireylerin eğitim
programlarının
yeniden
gözden
geçirilmesi sırasında, uygulamacılara bir
fikir vermesi umulmaktadır.
1.3.Sınırlılıklar ve Varsayımlar
Bu
araştırma,
İstanbul
ilindeki
ilköğretime devam eden 11- 12 yaşları
arasındaki 50-70 arası farklı zekâ
bölümüne sahip üç kaynaştırma öğrencisi
ve bu öğrencilerin dinlediğini anlama
becerilerinin
belirlenmesi
ile
sınırlandırılmıştır. Çalışmada kullanılan
işitsel ve görsel-işitsel materyaller ile
sınırlandırılmıştır.
Kaynaştırma öğrencisi olan hafif düzeyde
zihinsel engelli öğrencilerin dinlediklerini
anlamada hikâye edici metinlerle
videoların ve bilgilendirici metinler ve
videoların
düzeye
uygun
olduğu
varsayılmıştır. Ayrıca dinleme/izleme
etkinliği sonrası katılımcılara yöneltilen
soruların dinlediğini anlama düzeylerini
doğru tespit ettiği varsayılmıştır.
2. YÖNTEM
Kaynaştırma eğitimi alan, hafif düzeyde
zihinsel engelli çocukların dinlediğini
anlama
becerilerinin
gelişimlerinin
araştırıldığı bu araştırma nitel araştırma
yönteminin durum çalışması tekniğine
göre desenlenmiştir. Durum çalışmaları
var
olan
durumun
derinlemesine
çalışılmasına olanak sağlar (Yıldırım ve
Şimşek, 2006). Creswell (2007)’ye göre

durum çalışması; araştırmacının zaman
içerisinde sınırlandırılmış bir veya birkaç
durumu çoklu kaynakları içeren veri
toplama araçları (gözlemler, görüşmeler,
görsel-işitseller, dokümanlar, raporlar) ile
derinlemesine incelediği, durumların ve
duruma bağlı temaların tanımlandığı nitel
bir araştırma yaklaşımıdır. Öte yandan
durum çalışmaları “ bir örneğin, olgunun
veya sosyal birimin, yoğun, bütüncül bir
biçimde tanımlanması ve analizi” olarak
belirtilmektedir (Merriam, 1988, s.21 akt.
Merriam, 1998, s.27).
2.1. Katılımcılar
Bu araştırmaya kaynaştırma öğrencisi
olan üç hafif düzeyde zihinsel engelli
öğrenci katılmıştır. Üçü de farklı devlet
okullarında eğitim görmekte olan
öğrenciler 50-70 arası farklı zekâ
bölümüne sahiptirler.
Birinci öğrenci isminin baş harfi olan
“G” ile kodlanmıştır. 10 yaşındadır ve 4.
sınıfa devam etmektedir. İkinci öğrenci
isminin baş harfi olan “B” ile
kodlanmıştır. 12 yaşındadır ve 7. sınıfa
devam etmektedir. Üçüncü öğrenci yine
isminin baş harfi olan “F” ile
kodlanmıştır. 11 yaşındadır ve 6. sınıfa
gitmektedir. Üç öğrenci de Rehberlik
Araştırma Merkezi tarafından yapılan
Eğitsel Değerlendirme ve tanılama
sonucuna göre: 26/ 12/ 2008 tarih ve 286
sayılı TTKB Kararı ile Zihinsel Engelli
Bireyler Destek Eğitim Programı
doğrultusunda, ‘Matematik ve Türkçe’
modüllerini içeren destek eğitimi
programlarından yararlanmaktadır.
Birinci öğrenci (G) ve ikinci öğrenci (B)
sadece ‘Bireysel Eğitim’ alırken; destek
eğitim programında ‘Sosyal Hayat’
modülü bulunan üçüncü öğrenci (F)
‘Grup Eğitimi’ de almaktadır.
Üçüncü öğrenci (F) aynı zamanda
Asperger
sendromludur.
Asperger
sendromu sosyal beceriksizlik ve iletişim

sorunlarına neden olan bir gelişim
bozukluğudur. Bu sosyal beceriler,
iletişim becerileri ve hayal gücü
gelişiminde gecikmeyi içeren yaygın
gelişimsel
bir
bozukluktur
(http://www.buzzle.com/articles/Asperge
rs-syndrome-symptoms.html). Asperger
sendromu (AS), sosyal etkileşimde
zorluklar ve sınırlı, stereotipik ilgi ve
etkinliklerle tanımlanan otistik spektrum
bozukluklarından biridir. Her ne kadar
standart
tanı
ölçütleri
arasında
belirtilmemişse de motor sakarlık ve
atipik dil kullanımına sıklıkla rastlanır
(Baskin, Sperber ve Price, 2006).
Asperger sendromu tek bir semptomdan
çok bir dizi semptom ile ayrılır. Sosyal
etkileşimde bozukluklar, stereotipik ve
sınırlı ilgi ve eylemler ve bilişimsel
gelişimde klinik anlamda önemli
olmayan gecikme görülmemesi ile dil
becerisinde
genel
bir
gecikme
olmamasıyla belirlenir. Dar kapsamlı bir
konuyla yoğun ilgilenme, tek yönlü laf
kalabalığı, sınırlı prozodi ve tonlama, ve
motor sakarlık bu durumda tipik olarak
rastlanır
(American
Psychiatric
Association,
2000).
Araştırma,
araştırmacının öğretmenlik yaptığı ve üç
öğrencinin de destek eğitim aldığı özel
eğitim ve rehabilitasyon merkezinde
zihinsel engelli bireysel eğitim sınıfında
uygulanmıştır. Sınıfta çalışma sırasında
sadece
araştırmacı
ve
öğrenci
bulunmuştur.
2.2. Veri Toplama Araçları:
Uygulama ve değerlendirme süreçlerinde
öğrenciye işitsel materyal ile dinletilen
metinler
Talim
Terbiye
Kurulu
Başkanlığı tarafından onaylı ilköğretim
Türkçe ders kitaplarından seçilmiştir.
Düzeye uygun görsel işitsel materyallerin
seçiminde araştırmacıdan başka üç
uzman görüşüne daha başvurulmuştur.
Görsel- işitsel materyal olarak kullanılan
videoların sınıf düzeyine uygunluklarının

tespiti için araştırmacıdan başka üç
uzman görüşüne daha başvurulmuştur.

içeren sorulardır. Örnek: “Kitap okumak
insana neler kazandırır?” gibi.

Araştırmada öğrencilerin zekâ puanları
aynı olmadığından metinler 1., 2. ve 3.
sınıf düzeylerine uygun 2’şer tane olmak
üzere 6’sı öyküleyici 6’sı bilgilendirici 12
metin kullanılmıştır. Bu nedenle 12 ayrı
dinlediğini anlama testi geliştirilmiştir.
Dinlediğini anlama testleri geliştirilirken
öncelikle alan yazın incelenmiş; uzman
ve öğretmenlerin görüşü alınmıştır. Tüm
metinler için araştırmacılar tarafından
geliştirilen dinlediğini anlama testi
kullanılmıştır. Bilgilendirici metinlerin
değerlendirilmesinde,
alternatif
değerlendirme
yaklaşımlarından
yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak
5N1K metodu kullanılmıştır. Öyküleyici
metinlere ait sorular hazırlanırken bir
metinde bulunması gereken hikâye
unsurları kullanılmış ve buna uygun
olarak
hikâye
haritası
yöntemi
hazırlanmıştır. Bilgilendirici metin için
hazırlanan dinlediğini anlama testinde
5N1K’yı oluşturan kim, ne, ne zaman,
nerede, nasıl ve niçin sorularına cevap
aranmış, ana fikrin ve yardımcı fikirlerin
bulunması istenerek 8 soru sorulmuştur.
Öyküleyici metin için hazırlanan
dinlediğini anlama testi için hikâye
haritası yöntemine ait nerede, ne zaman,
ana
karakter,
yardımcı
karakter,
problemin başlangıcı, problemin çözüm
aşamaları, ana fikir ve sonuç olmak üzere
8 soru sorulmuştur. Bu soruların iki
tanesi derin anlamayı 6 tanesi de basit
anlamayı ölçücü sorulardır. Derin anlama
sorularından bir öğrencinin alacağı
maksimum puan 40, basit anlama
sorularından 60 puandır. Soru ölçeği basit
ve derinlemesine anlama olmak üzere iki
tür sorudan oluşmaktadır. Basit anlama
soruları, cevabı metin içerinde olan alt
bilişsel süreçleri içeren sorulardır. Örnek:
“Hikâye
nerede
geçiyor?”
gibi.
Derinlemesine anlama soruları ise cevabı
metin dışında olan ve üst bilişsel süreçleri

Uygulamada öğrencilere, hikâye edici
metin olarak ‘Kuşkucu Horoz (İlköğretim
Türkçe 1. Zambak Yayınları )’, ‘Üç
Kelebek (İlköğretim Türkçe 2. Bilim ve
Kültür Yayınları)’ ve ‘Sevinç Çığlıkları
(İlköğretim Türkçe 3. Harf Eğitim
Yayıncılık)’ metinleri dinletilmiştir. Bilgi
verici metin olarak ‘Nasrettin Hoca
Şenlikleri (İlköğretim Türkçe 1. MEB
Yayınları )’, ‘Beslenme (İlköğretim
Türkçe 2. Harf Yayıncılık)’ ve
‘Reklamlar (İlköğretim Türkçe 3 . Harf
Yayıncılık)’ adlı metinler dinletilmiştir.
Uygulamada
öğrencilere,
‘Üçüzler
Doktorda’
(http://www.cizgidiyar.com/ucuzlerdoktorda-sezon-1-bolum-12-ucuzlercizgi-film-izle),
‘Pak
ile
Pırpır’
(http://cocukcizgifilm.com/pak-ile-pirpircopler-trt-cocuk-yeni-bolum.html)
ve
‘Rüya’nın Günlüğü’ (http://www.cizgifilmleri.com/ruyanin-gunlugu/2bolumcizgi-filmi_345c8db95.html) adlı hikâye
edici video çizgi filmler izletilmiştir.
Araştırmada katılımcılara; ‘Bitkilerin
Büyümesi’
(http://www.indirvideo.net/elifogreniyor-bitkilerin-buyumesi460993.html), ‘Çocuklar için hazırlanan
İlkyardım
Eğitimi’
(http://www.youtube.com/watch?v=tyoC
g73x4YI), ‘Kek Nasıl Üretilir?’ (
http://www.trtokul.com.tr/galeri/videoGal
eri/egitim/1/nasil-uretilir/154/3)’ görselişitsel bilgilendirici videolar veri toplama
amacıyla kullanılmıştır.
2.3. Verilerin Analizi:
Bu araştırma 2013 yılı Aralık ayı
boyunca her ders saatinde 2’ şer metin
veya video ele alınmak üzere toplam 6
ders saati içerisinde her öğrenci için ayrı
ayrı uygulanmıştır. Önce öğrencilere
sırasıyla 1., 2., 3. sınıf seviyesine uygun

hikâye edici metinler; ardından bilgi
verici metinler dinletilmiş, sonra hikâye
edici videolar ve bilgi verici videolar
izletilmiştir. İşitsel materyal kullanılarak
dinlediğini anlama düzeyini belirlemek
amacıyla hazırlanan öyküleyici ve bilgi
verici metinler belirlenen ders saatlerinde
prozodik özelliklere uygun olarak
araştırmacı tarafından bir kez okunmuş,
herhangi bir şekilde tekrar ya da yeniden
okuma yapılmamıştır. Prozodik okuma;
metinlerin tonlamalara, noktalamalara,
vurgulara ve duraklamalara dikkat
edilerek uygun bir ifade ile okunmasıdır
(Yıldırım, Yıldız, Ateş ve Çetinkaya,
2009). Ardından metne ait dinlediğini
anlama
testinde
bulunan
sorular
öğrenciye yöneltilerek öğrencinin verdiği
cevaplar
yazılmıştır.
Görsel-işitsel
materyal kullanılarak dinlediğini anlama
düzeyi belirlemek amacıyla hazırlanan
öyküleyici veya bilgi verici çizgi film
veya videolar da öğrenciye 1 kez ve
tekrarı yapılmaksızın izlettirildikten
sonra, çizgi film veya video ile ilgili
dinlediğini
anlama
testi
soruları
öğrenciye yöneltilmiş ve cevapları
yazılmıştır

hesaplanmıştır.
Bilgilendirici
metin
dinlediğini anlama testinde konu ve ana
fikrin her biri 20 puan, diğer 5N1K
sorularının her biri 10 puandır.
Öyküleyici metin için ise ana fikir 25
puan, sonuç 15 puan ve hikâyenin diğer
unsurlarının her biri 10 puandır. Ancak
birden fazla cevabı olan soruların
puanlamasında sorunun puanı cevap
sayısına bölünerek değerlendirilmiştir.
Örneğin;"hikâye
nerede
geçiyor?"
sorusunun doğru cevabı 1. bahçede, 2.
kümeste ve 3. uzayda şeklinde ve bu
sorunun doğru cevabı 12 puan ise öğrenci
sadece uzayda yazmışsa 12/3= 4 puan
verilmiştir. Öğrenci cevapları araştırmacı
ile birlikte iki uzmandan da görüş
alınarak puanlanmıştır.
3. BULGULAR
Bu bölümde hafif düzeyde zihinsel
yetersizliğe
sahip
kaynaştırma
öğrencilerinin
farklı
dinleme
etkinliklerinin
dinlediğini
anlama
becerilerine etkisinin araştırıldığı bu
araştırmada aşağıdaki bulgulara yer
verilmiştir.
Buradan
hareketle
öğrencilerin hikâye edici bir metni
yalnızca işitsel materyal kullanarak
dinlediğinde anlama düzeyine ilişkin
bulgular Tablo 1’deki gibidir:

Metinlerin değerlendirilmesinde puanlar
toplam
puan
100
üzerinden

Tablo 1: Öğrencilerin İşitsel Materyal Kullanılarak Hikâye Edici Metni
Dinlediğindeki Anlama Düzeyi
Öğrenci

1. Sınıf Seviyesi
Basit Derin Toplam

2. Sınıf Seviyesi
Basit Derin Toplam

3. Sınıf Seviyesi
Basit Derin Toplam

G
B
F
Ortalama

29,0
46,0
10,0
28,3

30,0
39,0
6,0
25,0

35,0
27,0
0,0
20,7

15,0
15,0
0,0
10,0

44,0
61,0
10,0
38,3

Bu sonuçlar doğrultusunda sınıf seviyesi
arttıkça başarı ortalaması düzeylere göre
38,3’ten 31’e ve sonunda 23,6’ya
düşmüştür. Seviye arttıkça başarı
azalmıştır. Öğrenci G’nin seviyeler
arasındaki puan farkı çok olmamakla

12,0
6,0
0,0
6,0

42,0
45,0
6,0
31,0

3,0
6,0
0,0
3,0

38,0
33,0
0,0
23,7

Toplam
Ort.
41,3
46,3
5,3
31,0

birlikte öğrenci B’de seviye artışına
paralel olarak ciddi düşüş gözlenmiştir.
Öğrenci F’de ise her seviyedeki başarı
puanları oldukça düşüktür. B ve G’nin
birbirine yakın başarı oranı gösterdiği
gözlenmiş iken diğer öğrencilerden ciddi

anlamda düşük başarı puanı olduğu
dinlediğindeki anlama düzeyleri sırasıyla
gözlenen
F’nin
sosyal
etkileşim
100 üzerinden 41.3, 46.3 ve 5.3’tür.
bozukluğunu ortaya çıkaran Asperger
Öğrencilerin bilgi verici bir metni
sendromunun etkisinden kaynaklandığı
yalnızca işitsel materyal kullanarak
düşünülebilir. Tüm seviyeler birlikte
dinlediğinde anlama düzeyine ilişkin
değerlendirildiğinde G, B, F’nin işitsel
bulgular Tablo 2’deki gibidir:
materyal kullanılarak hikâye edici metni
Tablo 2: Öğrencilerin İşitsel Materyal Kullanılarak Bilgi Verici Metni Dinlediğindeki
Anlama Düzeyi
Öğrenci

Basit

1. Sınıf
Derin Toplam

Basit

2. Sınıf
Derin Toplam

Basit

3. Sınıf
Derin Toplam

G
B

5,0
25,0

0,0
5,0

5,0
30,0

0,0
20,0

0,0
0,0

0,0
20,0

18,0
8,0

0,0
0,0

18,0
8,0

Toplam
Ort.
7,7
19,3

F
Ortalama

0,0
10,0

0,0
1,7

0,0
11,7

0,0
6,7

0,0
0,0

0,0
6,7

0,0
8,7

0,0
0,0

0,0
8,7

0,0
9,0

G’nin 1 ve 2. sınıf seviyelerindeki
B, F’nin işitsel materyal kullanılarak bilgi
metinlerden aldığı anlama puanları
verici metni dinlediğindeki anlama
sırasıyla 5 ve 0 arasında düşüş
düzeyleri sırasıyla 100 üzerinden 7.7,
gözlenirken 18 puan aldığı 3. sınıf
19.3 ve 0’dır. Öğrencilerden B ve G’nin
seviyesinde artış gözlenmektedir. 3. sınıf
başarı
puanlarının
yakın
olduğu
seviyesinde dinletilen metnin, G’nin ilgi
görülürken, B ve G’nin başarı oranın da
alanına giren bir konu olduğundan dolayı
oldukça
alt
seviyede
olduğu
başarı
puanın
yüksek
çıktığı
gözlenmektedir
düşünülebilir.
F’nin
Asperger
Öğrencilerin hikâye edici bir metni
sendromundan kaynaklanan anlama ve
görsel-işitsel
materyal
kullanarak
iletişim güçlüğünden dolayı üç metinden
dinlediğinde anlama düzeyine ilişkin
de puan alamadığı düşünülebilir. Tüm
bulgular Tablo 3’teki gibidir:
seviyeler birlikte değerlendirildiğinde G,
Tablo 3: Öğrencilerin Görsel-İşitsel Materyal Kullanılarak Hikâye Edici Metni
Dinlediğindeki Anlama Düzeyi
Öğrenci

Basit

1. Sınıf
Derin Toplam

Basit

2. Sınıf
Derin Toplam Basit

3. Sınıf
Derin Toplam

G
B
F
Ortalama

55,0
34,0
40,0

20,0
30,0
5,0

75,0
64,0
45,0

56,0
43,0
10,0

15,0
20,0
0,0

71,0
63,0
10,0

31,0
30,0
4,0

20,0
25,0
0,0

51,0
55,0
4,0

43,0

18,3

61,3

36,3

11,7

48,0

21,7

15,0

36,7

Bu sonuçlar doğrultusunda sınıf seviyesi
yükseldikçe başarı ortalaması sırasıyla
61,3’ten 48’e ve sonunda 36,7’ye
düşmüştür. Seviye arttıkça başarı
azalmıştır. G’nin 1. ve 2. sınıf
seviyelerinde aldığı puanlar sırasıyla 75
ve 71 puan arasında ciddi bir farklılık

Toplam
Ort.
65,7
60,7
19,7
48,7

gözlenmezken 51 puan aldığı 3. sınıf
seviyesinde düşüş gözlenmektedir. B’nin
1. ve 2. sınıf seviyelerinde aldığı puanlar
sırasıyla 64 ve 63 arasında ciddi farklılık
gözlenmezken 51 puan aldığı 3. sınıf
seviyesinde düşüş gözlenmektedir. F’nin
1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde aldığı

puanlar sırasıyla 45, 10 ve 4 arasında
ciddi oranlarda düşüş gözlenmektedir.
Tüm
seviyeler
birlikte
değerlendirildiğinde G, B, F’nin görselişitsel materyal kullanılarak hikâye edici
metni dinlediğindeki anlama düzeyleri

sırasıyla 100 üzerinden 65.7, 60.7 ve
19.7’dir.
Öğrencilerin bilgi verici bir metni görselişitsel materyal kullanarak dinlediğinde
anlama düzeyine ilişkin bulgular Tablo
4’teki gibidir:

Tablo 4: Öğrencilerin Görsel-İşitsel Materyal Kullanılarak Bilgi Verici Metni
Dinlediğindeki Anlama Düzeyi
1. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

Öğrenci

Basit

Derin

Toplam

Basit

Derin

Toplam

Basit

Derin

Toplam

G
B
F
Ortalama

40,0
50,0
20,0

10,0
10,0
0,0

50,0
60,0
20,0

33,0
51,0
10,0

10,0
0,0
0,0

43,0
51,0
10,0

25,0
30,0
0,0

5,0
10,0
0,0

30,0
40,0
0,0

36,7

6,7

43,3

31,3

3,3

34,7

18,3

5,0

23,3

Bu sonuçlar doğrultusunda sınıf seviyesi
arttıkça başarı ortalaması sırasıyla
43.3’ten 34.7’ye ve sonunda 23.3’e
düşmüştür. Seviye arttıkça başarı
azalmıştır. Tüm seviyeler birlikte
değerlendirildiğinde öğrenci B ve G’nin
birbirine yakın başarı oranı gösterdiği
gözlenmiş iken F’nin başarısının oldukça
alt
seviyede
olması
Asperger

Toplam
Ort.
41,0
50,3
10,0
33,8

sendromundan
kaynaklandığı
düşünülebilir. G, B, F’nin görsel-işitsel
materyal kullanılarak bilgi verici metni
dinlediğindeki anlama düzeyleri sırasıyla
100 üzerinden 41, 50.3 ve 10’dur.
İşitsel materyal kullanımı ile görselişitsel materyal kullanımının öğrencilerin
dinlediğini anlama düzeyine ilişkin
bulgular Tablo 5’teki gibidir:

Tablo 5: İşitsel ve görsel-işitsel materyal kullanımının öğrencilerin dinlediğini anlama
düzeyine etkisi
Hikâye Edici Metin

İşitsel
Materyal
Görsel
İşitsel
Materyal

Bilgi Verici Metin

1.2.3. Sınıf Ort.

1.2.3. Sınıf Ort.

1.2.3. Sınıf Ort.

1.2.3. Sınıf Ort.

Basit Anlama

Derin Anlama

Basit Anlama

Derin Anlama

G

31,3

10

7,6

0

B

37,3

9

17,6

1,6

F

5,3

0

0

0

G

47,3

18,3

32,6

8,3

B

35,6

25

43,6

6,6

F

18

1,6

10

0

Hikâye edici metinlerde; G ve F’nin
metinleri işitsel materyalle dinlediğindeki
basit anlama düzeyi görsel-işitsel
materyalle dinlediğindekinden düşüktür.
B’nin metinleri görsel-işitsel materyalle
dinlediğindeki basit anlama düzeyi, işitsel
materyalle dinlediğindekinden düşüktür.
Görsel-işitsel materyalle dinlediği metnin

başarı puanının işitsel materyalle
dinlediğindekinden yüksek olmasına
rağmen sonucun böyle çıkması B’nin
görsel-işitsel materyalle dinlediği metnin
nedenselliği
içeren
derin
anlama
düzeyindeki soruları daha iyi anladığı,
dikkatinin dağınık olmasının basit anlama
düzeyinde daha düşük başarı elde

etmesine sebep olabileceği düşünülebilir.
G’nin metinleri işitsel materyalle
dinlediğindeki derin anlama düzeyi
görsel-işitsel
materyalle
dinlediğindekinden
düşüktür.
B’nin
metinleri işitsel materyalle dinlediğindeki
derin anlama düzeyi görsel-işitsel
materyalle dinlediğindekinden düşüktür.
F’nin
metinleri işitsel materyalle
dinlediğindeki derin anlama düzeyi
görsel-işitsel
materyalle
dinlediğindekinden düşüktür.
Bilgilendirici metinlerde; G’nin metinleri
işitsel materyalle dinlediğindeki basit
anlama düzeyi görsel-işitsel materyalle
dinlediğindekinden düşüktür.
B’nin
metinleri işitsel materyalle dinlediğindeki
basit anlama düzeyi görsel-işitsel
materyalle dinlediğindekinden düşüktür.
F’nin
metinleri işitsel materyalle
dinlediğindeki basit anlama düzeyi
görsel-işitsel
materyalle
dinlediğindekinden düşüktür. G ve B’nin
metinleri işitsel materyalle dinlediğindeki
derin anlama düzeyi görsel-işitsel
materyalle dinlediğindekinden düşüktür.
F metinleri işitsel materyalle ve görselişitsel materyalle dinlediğinde derin
anlamada başarı elde edememiştir.
İşitsel materyal kullanıldığında; G, B ve
F’nin hikâye edici metinlerdeki basit
anlama
düzeyi,
bilgi
verici
metinlerdekinden yüksektir. G ve B’nin
hikâye edici metinlerdeki derin anlama
düzeyi, bilgi verici metinlerdekinden
yüksektir. F’nin hikâye edici metinlerdeki
ve bilgi verici metinlerdeki derin anlama
düzeyi aynıdır. İki türdeki metnin de
derin anlamayı içeren sorularından başarı
elde
edememiş
olması
çocukta
nedensellik
olmadığının
göstergesi
olabilir. Derin anlamada metnin dışına
çıkamamış basit anlama düzeyinde
kalmıştır.
Görsel-işitsel materyal kullanıldığında; G
ve F’nin hikâye edici metinlerdeki basit

anlama
düzeyi,
bilgi
verici
metinlerdekinden yüksektir. B’nin hikâye
edici metinlerdeki basit anlama düzeyi,
bilgi verici metinlerdekinden düşüktür.
G, B ve F’nin hikâye edici metinlerdeki
derin anlama düzeyi, bilgi verici
metinlerdekinden yüksektir.
4.
SONUÇ,
ÖNERİLER

TARTIŞMA

ve

Öğrencilerin işitsel materyal kullanılarak
hikâye edici metni dinlediğindeki anlama
düzeyleri normal seviyededir. Tüm
seviyeler birlikte değerlendirildiğinde G,
B, F’nin işitsel materyal kullanılarak
hikâye edici metni dinlediğindeki anlama
düzeyleri sırasıyla 100 üzerinden 41.3,
46.3 ve 5.3’tür. Hikâye edici türleri
anlamak ve hatırlamak diğer bilgi verici
metinleri anlamaya göre daha kolaydır.
(Graesser ve diğerleri., 1991).
Öğrencilerin işitsel materyal kullanılarak
bilgi verici metni dinlediğindeki anlama
düzeyleri düşük çıkmıştır. Tüm seviyeler
birlikte değerlendirildiğinde G, B, F’nin
işitsel materyal kullanılarak bilgi verici
metni dinlediğindeki anlama düzeyleri
sırasıyla 100 üzerinden 7.7 , 19.3 , 0 dır.
Öğrencilerin bilgi verici metinleri tüm
sınıf seviyelerinde anlamada başarılı
olamadıkları görülmektedir. Akyol’ un da
(2013: 185) bilgi vermeye dayalı
metinlerin öğretimi ve anlaşılmasının,
yapılarından dolayı hikâye etmeye dayalı
metinlerden daha zor olduğunu söylemesi
bulgularımızla paralellik göstermektedir.
Aynı zamanda Açıkgöz’ün (2006: 10) de
belirttiği üzere öğrenciler, anlatılanların
%5’ini, okuduklarının %10’unu, hem
görüp hem dinlediklerinin ise %20’sini
hatırlayabilmektedirler. Buradan da yola
çıkarak işitsel materyal kullanımının
öğrencilerin
dinlediğini
anlama
başarılarını, potansiyellerinin altında
tuttuğu söylenebilir.

Öğrencilerin
görsel-işitsel
materyal
kullanılarak
hikâye
edici
metni
dinlediğindeki
anlama
düzeyleri
normaldir. Tüm seviyeler birlikte
değerlendirildiğinde G, B, F’nin görselişitsel materyal kullanılarak hikâye edici
metni dinlediğindeki anlama düzeyleri
sırasıyla 100 üzerinden 65.7, 60.7 ve
19.7’dir. Öğrencilerin tüm seviyelerde
aldıkları başarı puanları ortalamasının
yüksekliği; metinlerin hikâye edici türde
olması ve görsel-işitsel materyal ile
sunulması
etkisi
sonucu
olduğu
söylenebilir. Öğrencilerin dinlediklerini
aynı zamanda görmeleri,
anlama
düzeylerini artırdığı görülmektedir. Ergin
(1998: 66) de öğrendiklerimizin %83'ünü
görme, %11'ini işitme, %3,5'ini koklama,
%1,5'ini dokunma, %1'ini tatma yoluyla
elde ettiğimizi belirtmektedir. Bu açıdan
bakıldığında öğrenmede en büyük katkıyı
görme
ve
işitmenin
sağladığını
söylenebilir.
Öğrencilerin
görsel-işitsel
materyal
kullanılarak
bilgi
verici
metni
dinlediğindeki anlama düzeyi G, B, F’nin
görsel-işitsel materyal kullanılarak bilgi
verici metni dinlediğindeki anlama
düzeyleri sırasıyla 100 üzerinden 41, 50.3
ve 10’dur. Yangın (1999: 49) da
okumada ortanın altında olan üçüncü
sınıf öğrencileri üzerine yapılan bir
araştırmada görsel ya da işitsel eğitim
alan öğrencilerde dinlediğini anlama
becerilerinin geliştiğini bildirmekte ve bu
yaş gurubundaki öğrenciler için görsel
bilginin sözel bilgiden daha çok
hatırlandığını vurgulamaktadır.
Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan
kaynaştırma öğrencilerinin dinlediğini
anlama becerilerinin, işitsel ve görsel
materyal birlikte kullanıldığında sadece
işitsel materyal kullanımına kıyasla daha
iyi seviyede olduğu tespit edilmiştir.
Öğrencilerin
görüp
dinledikleri
metinlerden anladıkları ve öğrendikleri

sadece dinledikleri metinlerden daha
fazladır. Benzer şekilde Türkyılmaz’ın
(2010) yapmış olduğu çalışmada da
öğrencilere görsel destekli dinleme,
dinleme, sessiz okuma, sesli okuma
yaptırılmış ve çalışmanın sonucunda da
görsel destekli dinlemenin anlama
üzerinde diğer gruplara göre daha başarılı
olduğunun
bulunması
araştırmanın
bulgularıyla
benzeşmektedir.
Ergin
(1998: 66) de öğrendiklerimizin %83'ünü
görme, %11'ini işitme, %3,5'ini koklama,
%1,5'ini dokunma, %1'ini tatma yoluyla
elde ettiğimizi belirtmektedir. Bu açıdan
bakıldığında öğrenmede en büyük katkıyı
görme
ve
işitmenin
sağladığını
söylenebilir.
Dinleme
eğitimi
çalışmalarında görselliği kullanmak,
öğrencilerin bu çalışmalardan daha
yüksek verim elde etmelerini sağlayacağı
düşünülmektedir (Winn, 1988: 146).
Sönmez (2005: 196) görsel-işitsel araçgereçlerin öğrenmeyi kolaylaştıran ve
öğrenmede kalıcılığı sağlayan önemli
değişkenler olduğunu; fotoğraflar ve
resimler bir araya getirilerek öğrenciye
sunum yapmayla etkili öğrenmelerin
gerçekleştirilebileceğini belirtmektedir.
Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan
kaynaştırma öğrencilerinin hikâye edici
metni anlama başarısının bilgilendirici
metne göre daha yüksek olduğu
görülmüştür. Aynı durumu sadece işitsel
materyal kullanıldığında ya da işitsel ve
görsel materyal birlikte kullanıldığında
da görmek mümkündür. Benzer şekilde
Yıldırım, Yıldız, Ateş ve Rasinski’nin
(2010) yaptığı çalışmada ilköğretim 5.
sınıf öğrencilerinin hem okumada hem de
dinlemede öyküleyici metnin bilgi verici
metinden
daha
iyi
anlaşıldığı
görülmüştür. Metin türleri açısından
bakıldığında, ister dinleme kanalıyla
isterse okuma yoluyla olsun, öğrencilerin
öyküleyici
metinleri
bilgi
verici
metinlerden
daha
iyi
anladıkları
görülmüştür. Bu bulgu da çalışmamızı

destekler niteliktedir. Bilgi verici
metinlerin görsel-işitsel materyal ile
sunulduğunda öğrencilerin bilgi verici
metinleri anlama düzeyleri sadece
dinlediklerindekinden daha fazla olduğu
görülmektedir. Winn’in de belirttiği gibi,
(1988:
146)
dinleme
eğitimi
çalışmalarında görselliği kullanmak,
öğrencilerin bu çalışmalardan daha
yüksek verim elde etmelerini sağlayacağı
düşünülmektedir.
Bu sonuçlara bağlı olarak araştırmacı şu
önerileri getirebilir:
Anlamayı ölçen bu tip çalışmalarda ortam
öğrencinin
dikkatini
dağıtmayacak
şekilde düzenlenmeli, öğrencilerin tam
katılımı sağlanmalı.
Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerle
çalışan öğretmenlere, hikâye edici ya da
bilgi
verici
türdeki
metinlerin
öğretiminde, öğrencilerin daha iyi
kavramaları ve anlayabilmeleri için
görsel-işitsel materyaller kullanmaları
önerilmektedir.
Kaynaştırma
ortamlarında bulunan hafif düzeyde
zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilerin
anlama düzeyleri tespit edilmeli, diğer
öğrencilerle beraber değil düzeylerine
uygun ölçme ve değerlendirmeye
alınmalıdır. Kaynaştırma öğrencisi olan
hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan
öğrencilere sunulacak metinlerin gelişim
düzeyine ve seviyesine uygun seçilmesi
önerilmektedir. Hafif düzeyde zihinsel
yetersizliği
olan
kaynaştırma
öğrencilerinin dinleme becerilerinin
geliştirilmesi akademik ve sosyal yaşam
üzerinde olumlu katkılar sağlayacaktır.
Bu
becerinin
geliştirilmesi
için
öğrencinin özel eğitim öğretmeninin sınıf
öğretmenin devamlı iletişim içerisinde
olarak gayret göstermesi gerekmektedir.
Okuduğunu
anlamada,
zihinsel
yetersizliği olan öğrencilere işitsel
materyal kullanımı ile görsel-işitsel
materyal kullanımının etkililiği ya da

verimliliği araştırılabilir. Bu çalışma, 1112 yaşlarındaki hafif düzeyde zihinsel
engelli öğrenciler üzerinde yapılmıştır.
Benzer çalışmalar, diğer yaş gruplarında
da uygulanabilir ve sonuçlar arasında
karşılaştırmalar yapılabilir.
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN MUHASEBE BÖLÜMÜNDEN
VE MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ
Bahar SUVACI1, Şerife SUBAŞI2
1
2

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Meslek Yüksekokulu,

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Özet: İnsan gücü maliyetini, kontrol edilemez bir maliyet olarak değil, bir yatırım unsuru olarak kabul eden
insan kaynakları yönetimi; iş gören katılımı, çalışma sistemleri ve ödüllendirme sistemlerinden oluşur. Bu
çalışma, kurumsallaşmış bir üretim işletmesinde özellikle insan kaynakları yönetiminin muhasebe bölümüne
sunduğu hizmetler ve bunların verim üzerindeki etkileri açısından, sistemin işleyişini ortaya koymak amacını
taşımaktadır. Çalışma kapsamında insan kaynakları yönetimi ve muhasebe arasındaki ilişki ortaya konduktan
sonra sektöründe önde gelen üretim işletmesinin insan kaynakları yöneticileri ve muhasebe yöneticilerine
yönelik bir nitel çalışma ile muhasebe biriminden beklentiler ortaya konulmuştur. Çalışmada finansal bilgi
üretmek amacıyla insan kaynaklarından muhasebe bilgi sistemine veri akışının azaldığı ancak insan
kaynaklarının muhasebe bilgi sisteminin başarısında etkili olduğu ortaya konmuştur.
Anahtar Kelime: İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe Eğitimi, Muhasebe Bölümü, Stratejik İnsan Kaynakları
Yönetimi, Personel

THE EXPECTATIONS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
FROM ACCOUNTING DEPARTMENT AND ACCOUNTING TRAINING
Abstract: Human Resource Management that accepts manpower cost as an investment factor instead of an
uncontrollable cost item, is composed of employee involvement, working systems, rewarding systems. This
study aims to demonstrate services and their role on performance especially provided by human resource
departments to accounting departments in an institutionalized manufacturing firm. In this study, after the
relationship between human resource management and accounting is explained, a qualitative research that was
conducted with human resource managers and accounting managers, is utilized to determine their expectations
from accounting department. The results show that the information flow from accounting information system to
human resource department is not adequate; however, human resource department plays a role on successful
operation of accounting information system.
Keywords: Human Resource Management, Accounting Training, Accounting Department, Strategic Human
Resource Management, Personnel
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1. GİRİŞ

İşlevi

İşletmeler, kıt kaynakları en etkin ve
verimli bir şekilde kullanarak insan istek
ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve
hizmet üreten ve bununla birlikte kar
amacı güden birimlerdir. İşletmeler bu mal
ve hizmet üretimini gerçekleştirirken
değişik ama birbirleri ile ilişkili pek çok
faaliyeti yerine getirmeleri gerekmektedir.
Bu faaliyetler ise işletme büyüklüğüne
bağlı olarak muhasebe, insan kaynakları,
üretim, satın alma, pazarlama, halkla
ilişkiler gibi değişik bölümler altında
toplanmaktadır. Her ne kadar ismen farklı
gibi gözükseler de bu bölümler aynı
amaca, yani işletmenin en etkin ve verimli
şekilde
çalışması
amacına
yönelik
çalıştıkları için birbirleri ile koordineli ve
ilişkili
olarak
faaliyet
göstermek
zorundadırlar. İnsan Kaynakları Bilgi
(İKB) sistemi tarafından taşınan bilgiler,
personel ve muhasebe veri öğelerinin bir
karışımıdır. İşletmelerin bilgi sistemleri,
faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi
açısından son derece önemlidir. Bu nedenle
de bölümlerin birbirlerinden beklentileri
vardır. Bu çalışmada işletme içerisinde
faaliyet göstermekte olan İnsan Kaynakları
bölümü ile Muhasebe bölümü arasındaki
ilişki, eğitim açısından ortaya konmaya
çalışılmaktadır.

İşletme bilgi sistemi; işletmenin para, insan
gücü, malzeme, makine, teknoloji, bilgi ve
insan kaynaklarının amaçlar doğrultusunda
en etkin ve verimli bir şekilde
kullanılmasını planlamak, örgütlemek ve
kontrol etmek için yönetimin gereksinim
duyduğu işletme içi ve işletme dışı finansal
ve finansal olmayan; niceliksel ve
niteliksel bilgileri, gerektiği yer ve
zamanda gerekli kişilere kullanabilecekleri
şekilde sürekli olarak sağlamak amacıyla
kurulan ve çalıştırılan sistemler bütünüdür
(Sürmeli, 1998,). İşletmelerde belirtilen
faaliyetlerin yerine getirilmesinde üretim,
finansman, tedarik, pazarlama, insan
kaynakları ve muhasebe gibi bilgi
sistemlerinden faydalanılır.

2. MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN
İŞLETMEDEKİ
YERİ
VE
FONKSİYONLARI
1.1. Muhasebe Bilgi Sisteminin (MBS)

Günümüzde, bilgiye sahip olan ve onu
zamanında ve etkili bir biçimde kullanan
işletmeler, amaçlarına ulaşmada daha
avantajlı konumdadır. Özellikle de
işletmelere ilişkin çeşitli finansal bilgiler,
bu
noktada
önem
kazanmaktadır.
Muhasebe bilgi sistemi, tüm işletmelerin
temel finansal bilgi sistemini oluşturur.
Sistem hem işletme içi, hem de işletme dışı
kullanıcıları için bilgi üretir. Muhasebenin
temel amacı, herhangi bir işletmenin
finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını
gösteren raporlar üretmek ve bilgilerin
sağlanması ile birlikte bu bilgi ve verilerin
analiz edilmesi ve yorumlanmasıdır
(Yalkın, 1999).
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Finansal kararlara yönelik bilgiler üreten
muhasebe bilgi sistemi, işletmelerdeki
teknolojik yapılanmadan en çok etkilenen
sistemlerdendir. Teknolojinin gelişmesiyle
ortaya çıkan bilgisayara dayalı muhasebe
bilgi sistemlerinden bilgi elde etmek
kolaylaşmaktır. Bilgi kullanıcılarının karar
almalarına yönelik bilgi üretmenin yanı
sıra ölçümleme için gerekli olan bilgileri
de üreten muhasebe bilgi sisteminin
ürettiği bilgilerden yoksun işletmeler,
günümüz şartlarında
pek başarılı
olamamaktadırlar (Doğan vd., 2010).
Özetle, muhasebe, bilgi ve veri yaratma
sürecinden daha geniş kapsamlıdır.
Muhasebenin temel amacı, yaratılan bilgi
ve verilerin kullanılmasıdır. Bir ölçü ve
iletişim süreci olan muhasebe, işletmenin
dili olarak da tanımlanmaktadır
1. 2. Muhasebe Personelinin Sistemdeki
Yeri ve Beklentiler
İşletmelerdeki tüm birimler, karar almak
veya bilgi üretmek için finansal verilerden
faydalanır. Bu nedenle finansal bilgi üreten
bilgi
işçisi,
muhasebeci,
bilgi
kullanıcılarının gereksinim duyduğu her
türlü
finansal
bilgiyi
teknolojiyi
kullanarak; zamanlı, ilgili, doğru ve
güvenilir olarak sunmalıdır. Muhasebeciler
hem bilgi sağlayan hem de veriyi bilgiye
dönüştürme sürecinde de yer alan
çalışanlardır.
Muhasebeci öncelikle mali karakterdeki
olaylarla ilgili bilgilerin toplanması,
kaydedilmesi, aynı özellikte olanların

sınıflandırılması ve mali raporlar halinde
özetlenmesi ile ilgilenir. Günümüzdeki
teknolojik gelişmeler muhasebenin bu
yönüne yeni bir boyut kazandırmıştır. Yeni
yazılımlarla artık muhasebenin kayıt tutma
işlevi, bilgisayar programları aracılığıyla
muhasebeciler dışındaki kişilerin veri
girişiyle de gerçekleştirilmektedir. Bu
noktada tek bir komutla kaydetme,
sınıflandırma ve özetleme işlemleri
rahatlıkla gerçekleştirilmektedir. Mali
karakterdeki olaylar hakkındaki kayıtlarla
yaratılan toplu bilgiler yeterli değildir. Bu
bilgilerin analiz ve yorum ile kullanılabilir
bilgiler hale getirilmesi gerekir. Bu da
muhasebenin ikinci fonksiyonudur. Artık,
günümüzde muhasebenin bu fonksiyonu
önem
kazanmış
ve
muhasebecilik
mesleğine de yön vermiştir (Cemalcılar ve
Erdoğan, 2000). Günümüzde, teknolojik alt
yapısı gelişmemiş işletmelerde hala fatura
giriş işlemleri için muhasebe elemanına
ihtiyaç duyulurken ortak veritabanlı
bilgisayar sistemlerine sahip işletmelerde
buna gereksinim duyulmamaktadır.
Yapılan bir çalışmada; uzmanlaşma, eğitim
ve etiğin muhasebe mesleğindeki önemli
konulardan olduğuna değinilmiştir (Soper,
1992). Teknolojinin yardımıyla bilginin
kolay ve çabuk üretildiği günümüzde
muhasebecinin muhasebenin her alanıyla
ilgili yeterli ve etkin bilgi üretmesi
beklenmemektedir. Tersine muhasebecinin
bağımsız denetçi, iç denetçi, maliyet
muhasebecisi, yönetim muhasebecisi gibi
belirli bir alanda uzmanlaşarak ilgili alanda
bilgi üretmesi tercih edilmektedir.
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Bilgi teknolojisinin ve küresel ekonominin
etkisi, yeni rekabet kaynakları ve büyük
sorumluluk
ihtiyacı
muhasebecilik
mesleğinin niteliğini değiştirmiştir ve bu
mesleğe sahip kişiler için yeni bilgi ve
beceriler gerektirmiştir. Bu bilgi ve
beceriler muhasebecinin işletmeye katacağı
değeri de etkiler. Muhasebecilerden
beklenen bilgi, beceri ve tutumların
çerçevesi,
uluslararası
eğitim
standartlarıyla çizilmiştir. Bu çalışmada
bunlar dikkate alınacaktır.

1.2.1.1. Genel Bilgi

1.2.1. Muhasebecilerden Sahip Olması
Beklenen Bilgiler

İşletme bilgisi, muhasebecinin çalışma
çevresi ile ilgili bilgileri kapsar. Bu bilgi;
işletmelerin, hükümetlerin, kar amaçlı
olmayan kuruluşların nasıl organize
oldukları, nasıl finanse edildikleri ve nasıl
yönetildikleri ile ilgili geniş bir bilgidir.
Örgüt ve işletme bilgisi, muhasebecinin
işveren ve müşterilerinden oluşan çalışma
çevresi ile ilgili bilgilerine zenginlik katar.
Ayrıca birçok becerinin (entelektüel,
iletişim, kişiler arası) gerçekleşe-bilmesi
için temel oluşturur.

Bir
kişinin,
muhasebe
alanında
çalışabilmesi için öncelikle işletme ve
örgütsel
alanlar,
bilgi
teknolojisi,
muhasebe ve muhasebe ile ilişkili bilgilere
sahip olması beklenen bir niteliktir.
Günümüzde
muhasebeciler,
sosyal
sorumluluk
kapsamında
işletmelerin
ihtiyaç duyduğu artan bilgiyi sağlamalıdır.
Muhasebecilerin sahip olması gereken
bilgiler şu başlıklarda toplanabilir*;
i) Genel bilgi,
ii) Temel örgüt ve işletmecilik bilgileri,
iii) Temel bilgi teknolojileri bilgileri,
iv) Muhasebe ve muhasebeyle ilgili
bilgiler.
Gerek lisans eğitim programları gerekse
sürekli mesleki eğitim programları bu
bilgileri verecek biçimde oluşturulmalıdır.
*

IFAC, Uluslararası Eğitim Standartları. Erişim:
http://web.ifac.org/publications/internationalaccounting-education-standards-board

Kişilerin
düşünüp
etkili
iletişime
geçebilmesi için araştırma yapması,
sorgulama yapması ve daha sonra da
mantıksal düşünmeyi uygulayıp kritik
analizler yaparak bilgiyi elde edebilmesi
için iyi bir temele oturmuş genel eğitime
sahip olması gerekir. Bu bilgi okulda
verilmesi gereken bir bilgidir.
1.2.1.2. İşletmecilik (Örgüt) Bilgisi

1.2.1.3. Bilgi Teknolojisi Bilgisi
Bilgi teknolojisi, muhasebecilik mesleğinin
uygulama
alanını
değiştirmiştir.
Muhasebecilik mesleğinde, sadece bilgi
sistemini kullanmak değil aynı zamanda
sistemi oluşturma, şekillendirme ve
yönetme de önemlidir. Muhasebecilere,
bilgi
teknolojisi
ve
sistemlerini
kullanabilme ve değerlendirebilme için
gereksinim duyulan bilgi ve becerileri
sağlamanın
yanında
bu
sistemleri
oluşturabilme ve yönetebilme bilgisi de
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verilmelidir.
Günümüzde,
tüm
muhasebecilerin
bilgisayara
dayalı
sistemlerde iç kontrol, bilgi teknolojisini
edinme, yönetme, uygulama ve kullanma
ve bu sistemleri değerlendirme bilgi ve
becerilerine sahip olmaları beklenmektedir.

i) Entelektüel Beceriler,
ii) İletişim Becerileri (sözlü- yazılı
iletişim),
iii) Kişilerarası
Beceriler
(interaktif
görüşmeler, takım çalışmaları),
iv) Teknoloji
Becerileri
(problem
çözümünde bilgisayar kullanımı, internet).

1.2.1.4. Muhasebe ve Muhasebeyle İlgili
Bilgiler
Muhasebeciler,
muhasebe ile ilgili
çevreleri
ve
dolayısıyla
bunların
kullandıkları bilgiyi etkileyen değişimleri
ve gelişmeleri doğrultusunda teknik alt
yapılarını geliştirmelidirler. Muhasebeciler,
finansal muhasebe ve raporlama, yönetim
muhasebesi, vergilendirme, iş ve ticari
hukuk, denetim, finans ve finansal
yönetim, mesleki etik gibi konularda bilgi
sahibi olmalıdırlar.
1.2.2.Muhasebecilerden Sahip Olması
Beklenen Beceriler
Bilgi teknolojisi, küreselleşen ekonomi,
yeni rekabet kaynakları ve büyük
sorumluluk talebinin etkisiyle muhasebe
mesleğinin yapısı ve istenen bazı beceriler
değişmiştir. IFAC, bilgiyi ders müfredat
programlarının
içerikleri
olarak
tanımlarken, becerileri bilgiyi başarılı
kullanmadaki sonuç olarak ifade etmiştir.
Beceriler, genelde özel derslerle elde
edilememektedir ancak mesleki deneyim
ve eğitim programlarının toplam etkisi
sonucu edinilmektedir.
Muhasebecilik mesleğine sahip kişiler için
istenen beceriler şöyle sıralanmıştır;

1.2.3. Mesleki değerler
Mesleki değerler, muhasebe meslek
mensuplarının davranışlarından oluşur.
Muhasebeciler, geliştirdikleri becerilerini
yaptıkları etkinliklerle gösterebilirler. Bunu
yapmak için de kamu ilgisi ve bağımsızlık
gibi geleneksel güçlerden faydalanmaya
ihtiyaç duyarlar. IFAC’ın yayınlarında
belirtmiş
olduğu
mesleki
değerler
şunlardır;
i) Dürüst, tarafsız ve bağımsız olma
taahhüdü,
ii) Mesleki etik standartlar bilgisi,
iii) Kamu yararını gözetme ve sosyal
sorumluluklara duyarlılık.
Yukarıda belirtilen bilgi ve becerilere sahip
olması
beklenen
muhasebecinin,
gerçekleştirdiği faaliyetler temel olarak
zihinsel
etkinliklerdir.
Bu
nedenle
muhasebecinin nitelikli hizmet sunabilmesi
için sadece meslekle ilgili temel eğitimle
sınırlı
kalması
beklenemez.
Artık,
muhasebecinin teknolojik, ekonomik ve
sosyal değişimler karşısında etkin ve
yeterli olabilmesi için okuldan alınan
mesleki eğitimle yetinmeyip, meslek
yaşamı boyunca eğitimine devam etmesi
beklenmektedir (Subaşı, 2006).
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Bu çerçevede, işletmeler, farklı düzeylerde
muhasebe veri ve bilgilerini kullanan
çalışanlarına
yönelik
geliştirici
ve
yenileyici eğitim programlarını kendi
bünyelerinde yapabilirken, üniversitelerle
veya özel eğitim kuruluşlarıyla da
işbirliğine girişmeleri oldukça önem
kazanmıştır. Verilen dersler, derslerin
içerikleri, ders verme şekli, ders verme
araçları, donanımı ve ortamı, ders alan
öğrenciler ve dersleri veren öğretim
elemanları
ve
verilen
bilgilerin
uygulanmasının eğitimlerin kalitesini
etkileyeceği göz ardı edilmemelidir
(Kalmış ve Yılmaz, 2004). Ancak yapılan
bazı araştırmalar ülkemizde işletmelerin
muhasebe eğitimine gereken önemi
vermediğini, özellikle yetişmiş elemanları
istihdam etme eğiliminde olduklarını
göstermiştir (Korukoğlu, 1998).
2. İnsan Kaynakları Yönetimi’nin
İşletmedeki Yeri ve Fonksiyonları
İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), geniş
anlamda, örgütün en değerli varlığı olan,
bireysel ve toplu olarak örgütsel amaçlara
ulaşılmasına katkıda bulunan çalışanların
yönetimine stratejik, kapsamlı ve iç
tutarlılığı olan bir yaklaşımdır (Gök, 2006).
İnsan kaynakları, organizasyonların temel
amaçları olan karı elde etmek için mal ve
hizmet
üretimini
gerçekleştirirken
kullanmak zorunda oldukları kaynaklardan
birisi olan insanı ifade etmektedir. Ancak
son yıllarda insan yalnızca üretimin
gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan bir
kaynak olarak değil aynı zamanda bilgi
üreten ve işletmelere bu noktada rekabet

üstünlüğü sağlayan entelektüel bir sermaye
olarak görülmektedir. İnsan kaynakları bir
işletmede en üst pozisyonda çalışan
yöneticiden en alt pozisyonda çalışan
niteliksiz işgörenlere kadar tüm çalışanları
kapsamaktadır.
Bir örgüt için İKY kapsamında ele alınan
faaliyetler önemlidir. İşletmelerdeki İKY
uygulamaları
insan
sermayesinin
oluşmasını ve örgütsel performansın
artmasını sağlayan önemli bir etkendir.
Çalışanların
etkili
bir
şekilde
yönlendirilmesi
ve
desteklenmesiyle
işletmenin stratejik hedefleriyle uyumlu bir
rekabet avantajı elde edilmesi ve bu
avantajın korunması sağlanabilir. Ayrıca
etkili İKY ile işletmenin ihtiyaçları
karşılanırken çalışanların memnuniyetleri
ve yaşam kaliteleri yükseltilebilir (Bilgin
vd, 2008).
İKY’nin ana hedefi, ahlaki ve sosyal
sorumluluk anlayışıyla çalışanların örgüte
olan yaratıcı katkılarını arttırarak örgütün
stratejik amaçlarının gerçekleştirilmesine
yardımcı olmaktır. İKY bu hedefe beş
amacı gerçekleştirerek ulaşabilmektedir.
Bu amaçlar;
i) İnsan gücünün etkinliğini arttırmak
suretiyle verimliliği iyileştirmek,
ii) İşgörenlerin verimliliklerini ve ürün
kalitesini iyileştirmelerini sağlamak için
çalışmalarını
sürdürdükleri
çalışma
ortamının kalitesini arttırmak,
iii) Faaliyet gösterilen ülkede yürürlükte
bulunan yasa ve düzenlemeleri takip
ederek
İKY
politikalarını
ve
düzenlemelerini buna uygun şekilde
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sürdürmek,
iv) Küresel rekabettin tehditleri ile başa
çıkabilmek için insanları hareket geçirmek,
insan kaynağını değişikliklere uyum
sağlayacak şekilde sürekli geliştirerek
rekabet üstünlüğü elde etmek,
v) Yoğun bir rekabet ortamında çalışan
işletmelere esneklik kazandırabilmek için
işgörenlerin yeni teknolojilere, stratejilere,
becerilere ve yeni İK uygulamalarına uyum
sağlamalarını
kolaylaştıracak
eğitim
faaliyetlerini geliştirmektir (Bingöl, 2006).
İnsan kaynaklarının bilgi ve deneyimleri
rekabette üstünlük sağlamada önemlidir,
çünkü insanlar örgütlerin izledikleri
stratejileri ve yenilikleri yaratan ve
uygulayan en önemli işletme varlığıdır.
Ancak
örgütün
gelişip
amaçlarına
kolaylıkla
ulaşabilmesi
için
insan
kaynaklarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Örgüt ne kadar mükemmel fiziksel
kaynak ve olanaklara sahip olursa olsun
doğru iş için doğru elemana sahip
olamadığı
müddetçe
faaliyetlerini
sürdüremeyecektir. Bu nedenle örgütün
sahip olduğu fiziksel, finansal ve beşeri
kaynakların bütünleştirilmesi gerekmektedir ve bu İKY’nin görevidir. İKY bu
görevi yerine getirirken gerçekleştirdiği 6
temel işlevi bulunmaktadır. Bunlar
(Uyargil vd., 2008);
i) Planlama,
ii) Kadrolama (sağlama, seçme, yerleştirme)
iii) Değerlendirme ve ödüllendirme,
iv) Yetiştirme-geliştirme,
v) Koruma ve geliştirme,
vi) Endüstri ilişkileri

3.
İNSAN
MUHASEBE
İLİŞKİSİ

KAYNAKLARI
VE
BİLGİ SİSTEMLERİ

İç ve dış çevrelerle her türlü etkileşimleri
olan işletmelerde; üretim, satış ve yönetim
gibi çok farklı özellikleri içeren bir yapıya
sahiptirler. İnsan kaynakları ve muhasebe
bilgi sistemleri planlama, koordinasyon ve
kontrol faaliyetlerinin sağlanmasında bilgi
sunan sistemlerdendir. Her iki sistem farklı
bilgiler üretirken, kendi aralarında da sıkı
bir ilişkiye sahiptirler.
İnsan kaynakları bilgi sistemindeki veri
öğesi, kalıcı ve finansal olmayan bir yapıya
sahiptir. Bu tür verilere örnek olarak isim,
cinsiyet, doğum tarihi ve eğitim bilgileri
verilebilir. Bu personel verileri işe alma
sürecinde İK tarafından üretilir ve
personelin çalıştığı sürece saklanır.
Muhasebe bilgi sistemi veri öğesi, finansal
nitelik taşır ve personel verilerinden daha
dinamiktir. Bu öğeler saatlik ücret, aylık
maaş,
kümülatif
kazanç
ve
vergilerdir. Muhasebe bilgi sistemi (MBS)
muhasebe verilerini insan kaynakları bilgi
sisteminin kullanımına uygun hale getirir.
Böylece veri tabanı personel kaynağı
hakkında finansal ve finansal olmayan
geniş bir perspektife sahip olur (Sürmeli,
1998).
Muhasebe bilgi sistemi, finansal tabloları
hazırlamak için insan kaynakları bilgi
sisteminin ürettiği çeşitli bilgileri, veri
olarak kullanır. Muhasebe bilgi sistemi
çalışma kartları, ücret bordroları gibi
belgeleri de bilgi üretmede kullanırlar.
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Değişen ve gelişen koşullar, muhasebe
bilgi
sisteminin,
insan
kaynakları
sisteminden veri ve bilgi alma yapısını ve
sürecini etkilemiştir. Değişen teknoloji,
maliyet hesaplarında kullanılacak işçilik
verilerinin,
muhasebe
kayıtlarında
kullanılacak olan ücret bilgilerinin,
çalışanların izin durumlarının insan
kaynakları
bölümünden
muhasebe
bölümüne
aktarılmasını
ortadan
kaldırmıştır. Çalışanların kullanmış olduğu
personel
kartları
sayesinde
ücret
bordrolarının hesaplanması ve kayıt altına
alınması tek bir elden sağlanmaktadır. Bu
anlamda, İKY’den MBS’ne sadece
elektronik veri akışı gerçekleşmektedir.
Muhasebeci, İKY’nin üretmiş olduğu
bilgileri, veri olarak kullanıp yeni tablolar
üretebilmektedir.
İşletme yönetiminde ihtiyaç duyulan
nitelikli bilgi, muhasebe bilgi sisteminden
sağlanabilir. Bu çerçevede işletmelerde
muhasebe
bilgi
sistemi,
finansal
durumunun planlanması, değerlendirilmesi
ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla
ihtiyaç duyulan bilginin üretilmesini
sağlamaktadır (Dinç ve Abdioğlu, 2009).
Bilgi üretme açısından ortaya konulan
ilişkinin yanı sıra bu iki birim arasındaki
diğer bir ilişki de insan kaynakları
bölümünün muhasebe personelinin eğitimi
için ortaya koyduğu etkinliklerdir. Bu
açıdan bakıldığında işletmeler;
i) Personel hareketliliğindeki değişim,
ii) İşlem hatalarının artması,
iii) Kariyer planlanmasının yapılması,
iv) Teknolojik gelişmeler,

v) Yeni elemanın işe başlaması,
vi) Yasal düzenlemelerde değişiklik,
vii) Standartlardaki değişiklikler
gibi
nedenlerle zamanlı, güvenilir, doğru bilgi
üretebilmeleri için muhasebe personelinin
eğitimine önem vermektedirler.
İKY, işletmede muhasebe personelinin
eğitim gereksinimleri saptanırken bölüm
sorumlularıyla görüşmenin yanı sıra
performans değerleme çizelgeleri ve iş
analizleri, üst düzey yönetici beklentileri,
eğitim çizelgeleri de dikkate alınabilir.
İKY’nin muhasebe personeline yönelik
vereceği eğitimler;
i) Bir üste bağlı olarak çalışma,
ii) Proje çalışması,
iii) Konferanslar,
iv) Seminerler,
v) Kurslar,
vi) Örnek olay çözümü şeklinde olabilir.
İKY’nin
planlama,
kadrolama,
değerlendirme, ödüllendirme, yetiştirme ve
geliştirmedeki politikaları ve uygulamaları
muhasebe bilgi sisteminin yapısını
şekillendirilmesini etkileyecektir. İnsan
faktörü
açısından
İKY’nin
eğitim
programlarındaki
etkinliği,
muhasebecilerin niteliğini doğal olarak
muhasebe bilgi sisteminin başarısını
etkileyecektir.
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4. ARAŞTIRMA
BULGULAR

YÖNTEMİ

VE

yapmaktadır. İşletme bilgi teknolojisi
olarak SAP uygulamalarını kullanmaktadır.

4.1. İşletmenin Tanıtımı

4.2. Araştırma Yöntemi

Araştırmaya konu olan işletme, kurumsal
yönetime sahip bir üretim işletmesidir.
Sıhhi tesisat armatürleri üretimiyle
faaliyetlerine başlayan işletme faaliyet
alanına banyo aksesuarlarını da dâhil
ederek bugün banyo armatürleri, mutfak
armatürleri, duş sistemleri ve banyo
aksesuarları olmak üzere 4 ana ürün
grubunu
müşterilerinin
hizmetine
sunmaktadır. Yaklaşık yıllık 8.7 milyon
armatür ve 2.3 milyon adet banyo
aksesuarları üretim kapasitesine sahip olan
işletme, yaklaşık 500 kişilik bir kadroyla
faaliyet göstermektedir. ISO 9001 Kalite
Sistem Sertifikası ve ISO 14100 Çevre
Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olan
işletme ürünlerini, TS EN 817 ve TS EN
200
standartlarına
uygun
olarak
üretmektedir. İşletme, kendi sektöründe
“Ulusal Kalite Başarı Ödülü” almaya hak
kazanan ilk işletme olmuştur. Ürünlerinin
daha dayanıklı yüzeylere sahip olması için,
NASA’nın uzay araçlarını dış etkilerden
korumak amacıyla kullandığı PVD
(physical vapor deposition) teknolojisini
uygulamaktadır. Yurt içi pazarda sektörün
önde gelen kuruluşlarından olan işletme, 5
kıtada 50’ye yakın ülkeye ihracat
gerçekleştirmektedir. İşletmenin temel
dışsatım pazarlarını Amerika, Almanya,
İngiltere, İsveç, Avustralya ve Ortadoğu
ülkeleri oluşturmaktadır. İşletme, özellikle
Amerika, İsveç ve Almanya’da sektörün
önde
gelen
kuruluşlarıyla
işbirliği

Bu çalışmada nitel araştırma tekniği
kullanılmıştır. Nitel araştırmalar, araştırma
yapılan ya da yapılması planlanan kişilerin
sahip oldukları deneyimlerden doğan
anlamların
sistematik
olarak
incelenebilmesinde tercih edilen bir
tekniktir. Nitel araştırma tekniklerinin
doğal duyarlılık sağlaması, araştırmacının
katılımcı rolü olması, bütüncül bir
yaklaşıma sahip olması, algıların ortaya
konmasını sağlaması, araştırma deseninde
esnekliği olması ve tümevarımcı bir
analize sahip olması önemli özellikleridir
(Yıldırım ve Şimşek, 2005). Nitel
araştırma teknikleri bazı sınırlılıklara da
sahiptir. Bu sınırlıklar araştırmanın
gerçekleştiği doğal ortamı başka bir
araştırma kapsamında aynen bulma ya da
yaratma olanaksızlığı, katılımcı sayısının
çok fazla olmasına elverişli olmaması,
genellikle toplanan verilerin sayısal
göstergelere indirgenememesi sıralanabilir.
Çalışmada durum analizi yapılarak
araştırma ile ilgili bilgiler analiz edilmiştir.
Durum analiz kapsamında yüz yüze
görüşme ve doküman incelemesi teknikleri
kullanılmıştır. Örneklem seçiminde ise
amaçlı örnekleme yöntemi izlenmiştir. Bu
örneklemede seçim için önemli olduğu
düşünülen ölçütler belirlenir. Bu ölçütlere
göre seçilen örneklemin, araştırma evrenini
bütün nitelikleri ile temsil edebildiği
düşünülür (Yıldırım ve Şimşek, 2005).
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Çalışmada sektöründe önde gelen bir
işletmenin insan kaynakları yöneticisi ve
muhasebe bölümü yöneticisi ile yüz yüze
görüşme yapılmış ve 6 çalışana ait 19992005 yılları arasında verilen eğitimle ilgili
dokümanlar
incelenmiştir.
Verilerin
analizinde ise hem betimsel hem de içerik
analizi kullanılmıştır.
4.3.Araştırma Bulguları
İşletmede, insan kaynakları bölümünde 4
personel çalışırken, idari ve mali işler
birimine bağlı 5 ticari muhasebe ve 3
maliyet muhasebesi biriminde olmak üzere
toplam 8 personel çalışmaktadır. Ticari
muhasebe biriminde çalışan 5 personelin,
otomasyon
sisteminin
daha
etkin
kullanılması ve yeni bir örgütlenme yapısı
içinde olması nedeniyle, görevlerine kısa
bir süre sonra son verileceği belirtilmiştir.

Maliyet muhasebesi çalışanlarının görev
tanımları değiştirilerek, yönetsel kararlar
için bilgi sağlayan bir birim haline
dönüştürülmesi planlanmaktadır.
Muhasebe personeli işe alınırken nelere
dikkat edildiği sorusuna, bir yazılı, bir
genel mülakat ve bir de birim şefi ile
uzmanlık alanında bilgilerin ölçülmesini
içeren bir mülakat olmak üzere 3 aşamalı
bir
sınav
sisteminin
uygulandığı
belirtilmiştir. Ancak görüşme yapılan
kişiler, adayın referanslarının personel
seçiminde en önemli etken olduğunu
belirtmişlerdir.
Kariyer
planlaması
açısından muhasebe bölümü çalışanlarının
ulaşabilecekleri en üst düzey pozisyona
kadar her bir basamak için belirli kriterler
bulunmaktadır.

Temel Bilgi Teknolojileri Bilgileri

Temel Örgüt-İşletmecilik Bilgileri
Planlama ve Organizasyon
Müşteriye Odaklanma
Ticari Sağduyu
Mesleki / Teknik Uzmanlık
Problem Çözme ve Karar Verme
Yaratıcılık ve Yenilikçilik
Etkileme ve Yönlendirme
İletişim
Yabancı Dil Bilgisi

Muhasebeyle İlgili Bilgiler
Entelektüel Beceriler
İletişim Becerileri
Kişiler arası Beceriler
Teknoloji Becerileri
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Şekil 1. İşletmede Verilen Yetkinliklerin Kategorize Edilmesi
Şekil
1’de
işletmede
uygulanan
yetkinlikler, Uluslararası Muhasebe Eğitim
Standartlarında tanımlanan bilgi ve
becerilerle ilişkilendirilmiştir. Yetkinliklerin muhasebede beklenen her alanla
ilişkili olduğu söylenebilir.
Çalışma kapsamında, işletmenin mali işler
ve ticari muhasebe bölümlerinde, uzman,
sorumlu ve birim şefi unvanlarına sahip 6
çalışanın almış olduğu eğitimlere ilişkin

dokümanlar incelenmiştir. İçerik analizi
yöntemiyle muhasebe personeline verilen
eğitimler uluslararası eğitim standartları
çerçevesinde kategorize edilmiştir.
Şekil 2’de görüldüğü üzere, 6 muhasebe
çalışanına, muhasebeyle ilgili bilgi ve
beceriler kazandıran 16 eğitim, temel örgüt
ve işletmecilik ve genel bilgi beceriler ile
ilgili 11 eğitim, bilgi teknolojileri ile ilgili
4 eğitim verilmiştir.

Eğitim Türü
11
16

4

11

Genel Bilgi ve Beceriler Sağlayan Eğitimler
Örgüt ve İşletmecilik Bilgi ve Beceriler Kazandıran Eğitimler
Bilgi Teknolojileri Bilgi ve Beceriler Kazandıran Eğitimler
Muhasebeyle İlgili Bilgi ve Beceriler Kazandıran Eğitimler

Şekil 2. Verilen Eğitim Türleri ve Sayısı
Bir çalışan İngilizce eğitiminden 2 kez, bir
çalışan zaman yönetimi eğitiminden 2 kez,
bir çalışan da maliyet muhasebesi eğitimini

2 kez almıştır. Bunun dışında her çalışan
diğer eğitimlerden birer kez faydalanmıştır.
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Tablo 1. Muhasebe Personeline Verilen Eğitimler
Eğitim Eğitim Süresi (Saat)
Sayısı
En Az
En Çok
Genel Bilgi
11
41
144
Yaratıcı Problem Çözme, Karar Verme
3
8
16
Zaman Yönetimi
5
8
8
İngilizce
2
24
120
Acil Durum Yönetimi
1
1
Temel Örgüt Ve İşletmecilik Bilgileri
11
58
46
Performans Yönetim Sistemi
5
14
16
Proje Yönetimi
1
14
Bütünsel Kalite Yönetimi
3
18
18
İthalat İhracat Uygulama Elemanı Yetiştirme
1
8
8
EFQM - Mükemmellik Modeli
1
4
4
Temel Bilgi Teknolojileri Bilgileri
4
19
19
MS Excel
3
16
16
MS Outlook
1
3
3
Muhasebe Ve Muhasebeyle İlgili Bilgiler
16
104
112
Tek Düzen Hesap Planı
1
16
16
Mali Tabloların Analizi
3
14
16
Yönetim Muhasebesi
1
14
14
Maliyet Muhasebesi
3
16
24
Finansal Matematik
2
16
16
Finans, Mali İşler ve Satın Alma İçin Hukuk
3
16
16
Vergi Hukuku
3
12
12
Tablo 1’de muhasebe personeline verilen
en az 104, en fazla 112 saat eğitim
eğitimler uluslararası muhasebe eğitim
verilmiştir.
standartlarında
belirtilen
bilgiler
Tablo 2’de işletmede verilen eğitimler
kapsamında kategorize edilmiştir.
muhasebe
personelinin
işletmedeki
Tablo 1 incelendiğinde, muhasebeyle ilgili
pozisyonuna göre kategorize edilmiştir.
7 farklı konuda, 16 eğitim verilmiştir.
Araştırma sonucunda birim şeflerine 15,
Eğitimler 12 saatle 24 saat arasında
sorumlulara 24, uzmanlara da 3 eğitimin
değişmektedir. Muhasebeyle ilgili olarak
verildiği belirlenmiştir.
1997-2005 yılları arasında toplam olarak
Eğitim Türü
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Tablo 2. Personelin Pozisyonuna Göre Aldıkları Eğitimler
Eğitim Alanların Pozisyonu ve Aldıkları Eğitimler
Birim Yöneticisinin Aldığı Eğitimler
Proje Yönetimi
MS Outlook
Yaratıcı Problem Çözme, Karar Verme
Zaman Yönetimi
Performans Yönetim Sistemi
Mali Tabloların Analizi
Maliyet Muhasebesi
Bütünsel Kalite Yönetimi
MS Excel
Vergi Hukuku
Sorumlu Uzmanların Aldığı Eğitimler
Yaratıcı Problem Çözme, Karar Verme
Zaman Yönetimi
Finans, Mali İşler Ve Satın Alma İçin Temel Hukuk
Mali Tabloların Analizi
Yönetim Muhasebesi
İthalat İhracat Uygulama Elemanı Yetiştirme
İngilizce
EFQM - Mükemmellik Modeli
Acil Durum Yönetimi
Performans Yönetim Sistemi
Tek Düzen Hesap Planı
Vergi Hukuku
Finansal Matematik
MS Excel
Uzmanın Aldığı Eğitimler
MS Excel
Performans Yönetim Sistemi
Bütünsel Kalite Yönetimi
Şekil 3’deki grafikte görüldüğü gibi, birim
şeflerine en fazla yaratıcı problem çözme
ve karar verme konusunda eğitim

Eğitim Eğitim
Süresi Sayısı
15
14
1
3
1
16
1
8
2
14
2
16
1
16-24
3
18
2
16
1
12
1
24
8-16
2
8
3
16
3
14-16
2
14
1
8
1
24-120
2
4
1
1
1
16
2
16
1
12
2
16
2
16
1
3
16
1
14
1
18
1

verilmiştir. Bunun yanında Performans
Yönetim
Sistemi,
Bütünsel
Kalite
Yönetimi ve Zaman Yönetimi gibi
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yönetimi ilgilendiren konularda ağırlıklı
eğitimler verilmiştir. Muhasebeyle ilgili

bilgileri kapsayan
sınırlıdır.

eğitimler

oldukça

4
3
2
1
0
Proje Yönetimi
1
Yaratıcı Problem Çözme, Karar Verme
Performans Yönetim Sistemi
Maliyet Muhasebesi
Ms Excel

Ms Outlook
Zaman Yönetimi
Mali T abloların Analizi
Bütünsel Kalite Yönetimi
Vergi Hukuku

Şekil 3. Birim Yöneticisine Verilen Eğitimler

Şekil 4’te sorumlu uzmanların aldığı
eğitimler
incelendiğinde,
zaman
yönetiminin yanı sıra Finans, Mali İşler ve
Satın
Alma
İçin
Temel
Hukuk
konularındaki eğitimlerin de diğerlerine

göre fazla verildiği görülmüştür. Bunların
yanında muhasebeyle ilgili konuları
kapsayan eğitimleri en fazla sorumlu
uzmanlara verildiği görülmüştür.
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4
3
2
1
0
Yaratıcı P roblem Çözme / P roblem Çözme, Karar Verme

Zaman Yönetimi

1

Finans, Mali İşler Ve Satın Alma İçin Temel Hukuk

Mali Tabloların Analizi

Yönetim Muhasebesi

İthalat İhracat Uygulama Elemanı Yetiştirme

İngilizce

EFQM - Mükemmellik Modeli

Acil Durum Yönetimi

P erformans Yönetim Sistemi

Tek Düzen Hesap P lanı

Vergi Hukuku

Finansal Matematik

Ms Excel

Şekil 4. Sorumlulara Verilen Eğitimler
Örgüt yapısı içinde en alt basamakta
bulunan uzmanları aldıkları eğitimleri
gösteren grafiğe bakıldığında (Şekil 5) en

az eğitimin bu
görülmektedir.

pozisyona

verildiği

2

1

0

Ms Excel

1 Sis temi
Performans Yönetim

Bütünsel Kalite Yönetimi

Şekil 5. Uzmanlara Verilen Eğitimler
Eğitimlerin yıllara göre dağılımını veren
Tablo 3’e göre, eğitimlerin 1999 ve 2000
yıllarında daha fazla verildiği, son yıllarda
ise azaldığı görülmektedir. Görüşme
yapılan yöneticilerin de belirttiğine göre,

son dönemlerde yaşanan ekonomik krizler
nedeni ile işletme maliyetleri azaltma
amacı ile eğitimlere son iki yılda sınırlama
getirilmiştir.
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Tablo 3. Verilen Eğitimlerin Yıllara Dağılımı
Yıl
1997

Verilen Eğitimler
Maliyet
Muhasebesi

Bütünsel
Kalite
Yönetimi
Bütünsel
Kalite
Yönetimi (2)*

1998

Vergi
Hukuku

1999

Maliyet
Muhasebesi

Acil Durum
Yönetimi

Zaman
Yönetimi

Proje
Yönetimi

2000

Maliyet
Muhasebesi

Yaratıcı
Problem
Çözme

Zaman
Yönetimi

Mali
Tabloların
Analizi (2)

Yaratıcı
Problem
Çözme (2)

Zaman
Yönetimi
(2)

Mali
Tabloların
Analizi

İthalat
İhracat
Uygulama

Zaman
Yönetimi

2001

2002

EFQM
Mükemmellik
Modeli

2003

Temel
Hukuk

2004

İngilizce (2)

2005

Finansal
Matematik (2)

Performans Tek Düzen
Yönetim
Hesap Planı
Sistemi (5)
Vergi
Hukuku (2)

Yönetim
Muhasebesi

MS Excel
(2)

MS
Outlook

MS Excel

* Eğitimi alan kişi sayısı

Görüşme yapılan kişilere, muhasebe
personelinin mevcut işlerini daha iyi

yapabilmesi ve değişen koşullara uyum
sağlayabilmesi için yeterli fırsatların ve
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eğitimlerin verildiği konusunda ne
düşündükleri sorulduğunda bu konuda
kesin bir görüşe sahip olmadıklarını
belirtmişlerdir.
Görüşmelerde, insan kaynakları bölümü ile
muhasebe bölümü arasında öncesinde bir
bilgi akışı bulunmakla birlikte şu anda
otomasyon sistemlerine geçişin bir sonucu
olarak böyle bir bilgi akışının olmadığı
belirtilmiştir. Otomasyonun daha yoğun bir
şekilde kullanılmasından önce ise ücret
bordrosu ile ilgili bilgiler, muhasebe
bölümüne ulaştırılarak gerekli kayıt ve
beyannamelerin düzenlenmesi sağlanmakta
olduğu belirtilmiştir. Ancak şu anda insan
kaynakları
bölümünün
muhasebe
bölümüne herhangi bir bilgi göndermesine
gerek
kalmaksızın
bu
işlemlerin
otomasyon sistemi yardımıyla insan
kaynakları bölümünde gerçekleştirildiği
belirtilmiştir.
5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
İnsan kaynakları bölümünün önemli
fonksiyonlarından biri insan kaynaklarının
planlamasıdır. Planlamanın yapılabilmesi
ise iş analizleri ile olabilmektedir. Bu
noktada ele alınan işletmenin muhasebe
bölümünde iş analizlerinin yapıldığı ve
bunun sonucunda da işe uygun eleman
alımında
muhasebe
bölümü,
insan
kaynakları
bölümünün
beklentilerini
karşılamaktadır.
Kariyer planlaması açısından muhasebe
bölümü çalışanlarının ulaşabilecekleri en
üst düzey pozisyona kadar her bir basamak
için belirli kriterler bulunmaktadır. Bu ise
işletmenin muhasebe bölümünde çalışmaya

başlayacak olan ya da halen çalışan
kişilerin sübjektif değil objektif olarak
değerlendirilerek yükseltme planlarını
uyguladıklarını
göstermektedir.
Çalışanların bu tür bir uygulamaya tabii
olmaları işletmeye olan bağlılıklarını ve
güvenlerini arttıracak bu ise işgören devir
oranı hızının düşük olması, motive olmuş
çalışanlar, örgüte bağlılık nedeni ile
performansın yüksek olması gibi olumlu
sonuçlara neden olabilecektir.
Yapılan görüşmeye göre son dönemlerde
yaşanan ekonomik krizler nedeni ile
işletme maliyetleri azaltma amacı ile
eğitimlere son iki yılda sınırlama getirilmiş
olması, İKY tarafından tercih edilen bir
uygulama değildir. Çünkü eğitim ile
maliyet kısıtlamasına gidilirken gerekli
bilgi ve donanıma sahip olmayan
çalışanların performanslarını tam olarak
sergileyemeyecekleri için zaman içerisinde
işletmeye çok daha büyük bir maliyet
olarak geri dönecektir.
Otomasyon sayesinde son dönemde insan
kaynakları
bölümünün
muhasebe
bölümüne herhangi bir bilgi göndermesine
gerek
kalmaksızın
işlemlerini
gerçekleştirebiliyor olması ise iletişimin
hem hızının artması hem de kanalının
azalması nedeni ile olumlu bir sonuç
olarak
değerlendirilmektedir.
Çünkü
bilginin aktığı kanal sayısı ne kadar çok ise
bilginin ulaşım hızı, yavaşlamakta, bilgi
gerekli yere ulaşıncaya kadar olumsuz
yönde etkilenebilmekte,
bu bilgiyi
aktarmaktan sorumlu olan çalışanların iş
yükü artmakta ve işletme içerisinde bir
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bilgi kirliliği oluşabilmektedir. Bu nedenle
işletmenin bu konuda otomasyona geçmiş
olması her iki bölümünde çalışanlarının
performansını olumlu etkileyeceği ve
işletmenin verimliliği üzerinde olumlu bir
etkiye neden olacağı düşünülmektedir.
Nitekim bu tür bir bilgi akışı yine
muhasebe bölümü çalışanlarının değişen
yasal düzenlemeler hakkında güncel
bilgileri takip edebilmeleri için intraneti
kullanarak gerçekleştirildiği araştırma
sonucunda öğrenilmiştir.
Eğitime
ihtiyacı
olan
personelin
belirlenmesi konusunda herhangi bir
ölçütün olmaması hatta bu konuda karar
veren kişilere yakın olan çalışanların daha
çok eğitim ihtiyacının karşılanması ne
yazık ki etik olarak doğru bir uygulama
değildir. Çünkü bu tür bir uygulama bölüm
çalışanlarının
hem
motivasyonlarını
yitirmelerine hem de gerekli performans
düzeyine ulaşamamalarına neden olacağı
gibi bölüm içerisinde samimi olmayan
ilişkilerin
doğmasına,
dedikodunun
başlamasına, çalışanların birbirlerini takip
etmeleri gibi olaylar nedeni ile işlerini tam
olarak yerine getirememeleri sonucunu
doğurabilecektir. Ayrıca eğitimlerin belirli
aralıklar ile verilmesi yerine, birim
yöneticisinin ya da çalışanın kişisel talebi
üzerine verilmesi ise eğitimin gerçek
ihtiyacı karşılamasını engelleyecek ve
işletmeye gereksiz kişilere, gereksiz
zamanlarda ve gereksiz eğitimlerin
verilmesi nedeni ile ekstra maliyet
yükleyebilecektir.
İnsan

kaynakları

bölümü,

muhasebe

bölümü çalışanlarının etik davranış
göstermeleri, tüm işletme çalışanlarını
kapsayan
İKY’nin
görevlerini
(ödüllendirme, oryantasyon, işe alma,
eğitim, kariyer planlaması gibi) yerine
getirebilmesi
için
ihtiyaç duyduğu
muhasebe bölümü bilgilerine doğru ve
zamanında ulaşmak istemektedir. Bu
nedenle muhasebe bölümünün bilgi
sağlama rolünü tam olarak yerine getirmesi
beklentisindedir. Ayrıca bu bilgileri
sağlayacak olan muhasebe bölümü
çalışanlarının görevlerini doğru olarak
yerine
getirebilmeleri
için
gerek
duydukları eğitimleri de almalarını
beklemektedir. İKY bölümü, muhasebe
bölümü çalışanları ile belirli ortak
hedeflere ulaşabilmek için ekip çalışması
yapabilmeyi, bunun için ise hem bilgi hem
de çalışma ortamı açısından gerekliliklerin
her
iki
bölüm
tarafından
gerçekleştirilmesini istemektedir.
İşe alım konusunda 3 aşamalı bir sınavın
gerçekleştiriliyor olması işe uygun
elemana ulaşabilmeyi kolaylaştıracaktır.
Çünkü İKY’nin amacı iyi adaylar arasında
boş pozisyon için en iyi olan adayı
seçmektir. Üç farklı sınav bu amaca
ulaşmak için olumlu bir uygulama olarak
görülmektedir. Ancak son karar verilirken
adayın referansının en önemli kriter olması
işe alımda objektif olmayı engelleyebilecektir. Oysaki bir bölümün ve doğal
olarak bir örgütün başarısındaki en önemli
etken işe uygun eleman seçiminin
yapılabilmesidir. Bunun için ise başvuran
kişinin referanslarından daha çok sahip
olduğu özelliklerinin (gerek kişisel gerekse
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bilgi anlamında) işe ve örgüte uygunluğuna
dikkat edilmelidir.
Bilginin çok hızlı değiştiği günümüzde
muhasebe çalışanlarının zamanında, doğru
ve güvenilir bilgiyi üretebilmesi için
ihtiyaç duyduğu eğitimi alması önemli
olmaktadır. İnsan kaynakları bölümünün en
önemli
faaliyetlerinden
birisi
olan
yetiştirme ve geliştirmenin amacına
ulaşabilmesi için muhasebe bölümü
çalışanlarının
da
bu
faaliyetlerden
faydalanması gerekli olmaktadır.
Değişen ve gelişen otomasyon sistemleri
işletmelerin pek çok alanında olduğu gibi
muhasebe çalışan sayısında ve niteliğinde
de etkili olmuştur. Teknolojik değişimler

sonucunda muhasebe bölümü çalışanları
kayıt yapmak gibi rutin işler ile uğraşan bir
muhasebe memurundan yönetsel kararlarda
etkili olacak bilgiler üreten bir bilgi işçisi
haline dönüşmüştür. Üniversitelerdeki
muhasebe eğitiminin bunu göz önünde
bulundurup ders müfredatları bu şekilde
şekillendirmeleri önem kazanmaktadır.
Özellikle de bilgi teknolojileri eğitimi
konusunda yeni yaklaşımlara gereksinim
bulunmaktadır.
Sonuç olarak,
finansal bilgi üretmek
amacıyla insan kaynaklarından muhasebe
bilgi sistemine veri akışı azalırken insan
kaynaklarının muhasebe bilgi sisteminin
başarısında etkili olduğu görülmüştür.
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İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİNİN FİRMA
PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST GIDA, İÇECEK
ENDEKSİ UYGULAMASI1
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Muhasebe Finansman A.B.D.

Özet: İşletme sermayesi yönetimi ile firma performansı arasındaki ilişki, uzun yıllardır
tartışılmakta ve dikkatle incelenmektedir. Firmaların daha etkin yönetilmesi hususunda çalışma
sermayesinin önemi gözden kaçırılmamalıdır. Bu perspektifte çalışmanın amacını, BIST Gıda,
İçecek Endeksi’nde yer alan 18 şirketin performansları ile işletme sermayesi yönetimi arasındaki
ilişkinin ortaya çıkarılması oluşturmaktadır. BİST Gıda,İçecek Endeksinde faaliyet gösteren
firmaların performanslarını ölçümlemek için son beş dönemlik finansal göstergeler, Tabin’s q,
ROA ve ROE performans ölçütü şeklinde bağımlı değişken olarak çalışmaya dâhil edilirken, bu
değerlere etki etmesi muhtemel ADH, SDH, BDH ve NDH bağımsız değişkenleri çalışmanın
amacı doğrultusunda irdelenmiş ve etki düzeyleri regresyon analizi yapılarak tespit edilmiştir.
NDH ve ADH ile ROA ve ROE arasında negatif yönlü %10 düzeyinde anlamlı bir ilişki
bulunmuşken, Tobins’q açısından negatif ilişki istatiksel açıdan anlamlı olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: BİST Gıda, İçecek, İşletme Sermayesi, Firma Performansı

IMPACT OF WORKING CAPİTAL MANAGEMENT ON FIRM
PERFORMANCE: EMPRICAL EVIDENCE FROM THE BIST FOOD
AND BEVERAGE INDEX
Abstract: The relationship between working capital management and firm performance has been
discussed and carefully studied for many years. In this perspective, the prime aim of this study is
to reveal the relationship between working capital management and the performances of the 18
companies that listed BIST Food and Beverage Index. So as to accomplish this purpose, Tobin’s q,
ROA and ROE performance values as the dependent variables, while ADH, SDH, BDH and NDH
values as the independent variables are selected. The impact levels were determined by regression
analysis by employing five years financial indicators. Although statistically significant negative
relationship figured out between NDH, ADH and ROA, ROE at 10% level, this relationship was
not statistically significant for Tobin’s q cases.
Key Words: BIST Food, Beverage Index, Working Capital, Firm Performance
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1. GİRİŞ
Günümüzde artan rekabet koşulları ve
küreselleşme,
şirketlerin
yönetim
tarzlarında radikal değişimleri zorunlu
kılmıştır.
Bu
bağlamda
değer
maksimizasyonu çerçevesinde en önemli
amaçlarından biri kar elde etmek olan
işletmelerin, sanayinin gelişimi ile rekabete
ayak uydurabilmek, yeni kaynak sağlamak
ve büyümek için yeni hissedar ve yeni pay
sahiplerine
ihtiyaç
duymuştur
(Memduhoğlu ve Yılmaz, 2010:15).
İşletmelerin bu amaca ulaşabilmedeki
temel
yardımcılarından
birisi
ise
işletmelerin çalışma sermayeleri bir başka
isimle işletme sermayeleridir İşletme
sermayesi, bir işletmenin belirli bir dönem
içerisinde faaliyetlerini yürütebilmesi için
ihtiyaç duyacağı varlık ve kaynak
kalemlerinin tamamını oluşturmaktadır. Bu
kalemlerin doğru, yerinde ve akılcı
kullanılması işletmelerin performanslarını
elbette ki olumlu yönde etkileyecektir. Bu
çalışmada işletmelerin çalışma sermayesi
(işletme sermayesi) ile performansları
arasındaki ilişki ölçülmeye çalışılacaktır.
Çalışma bağlamında BIST Gıda, İçecek
Endeksi’nde yer alan 18 şirketin mali
tablolarından faydalanılacaktır.
2. İŞLETME SERMAYESİ
İşletmeler mal ve hizmet üretimde
bulunmak için fonlarını çeşitli varlıklara
yatırırlar. Üretim için gerekli faktörlerden
bir kısmı yatırım aşamasında kullanılır ve
kesin üretim dönemine başlayıncaya kadar
olan döneme yatırım dönemi, üretime
geçtikten sonra üretim faaliyetlerinin
devam ettiği döneme işletme dönemi
denilmektedir.

Yatırım döneminde firmanın planladığı
mal ve hizmetlerin üretimini sağlayacak
tesislerin kurulması söz konusudur. İşletme
sermayesi ürünlerin üretime başlamasından
gelir sağlayıncaya kadar geçen süre
boyunca üretim faktörüne bağlanan
fonlardan oluşmaktadır. Yani, işletme
gelirleri elde edilinceye kadar yapılacak
harcamaların karşılanması için kullanılır.
Üretim araçlarının düzenlenmesinden
sonra üretimin gerçekleştirilmesi, satışların
yapılması, bedellerin tahsil edilmesi
gerekir. Ayrıca kullanılan kaynakların
anapara ve faiz yükümlülüklerinin yerine
getirilmesi amacıyla da çeşitli likit fonlar
hazır edilir.
İşletme faaliyetlerinin
sürdürülmesi amacıyla kullanılan ve kısa
sürede paraya dönüşme özelliğine sahip
varlıklara çalışma ( işletme ) sermayesi adı
verilir.
Finans literatüründe geniş çaplı olarak ele
alınan araştırma konularının en önde
gelenleri yatırımın kararlarının analizi ve
bu kararların verilemesinde dikkate
alınması gereken yönetim kararlarıdır.
İşletme sermayesi, dönen varlıklardan
firmanın kısa vadeli yabancı kaynaklarının
çıkarılması ile ortaya çıkan miktarı
göstermektedir.
Bilanço
dengeleri
açısından bakıldığında, net işletme
sermayesi, finansmanın uzun vadeli
yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar
tarafından sağlandığı firmaların uzun
vadeli
bir
varlığı
olarak
değerlendirilmektedir (Ercan ve Ban, 2005,
sf.22). Bu çerçevede, işletme sermayesi
yönetimi finansal bakış açısında önemli bir
yere sahiptir. İşletmelerin finansal yönetim
kararları genellikle sermaye yapısı,
sermaye bütçelemesi, kar payı dağıtım
tercihleri ve benzeri konular üzerine

odaklanmıştır. Şirketlerin uzun vadeli
finansal karar alma mekanizmaları
içerisinde işletme sermayesi de önemli bir
bileşen olarak kendinin göstermektedir
(Garcia, 2011). Uzun vadede işletmelerin
hem yeni yatırımlarını hem de var olan
faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını
sağlamak işletme sermayesi yönetiminin
sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesine
bağlıdır. Bu nedenle, gerçekleştirilen bir
çok araştırma firmaya pozitif değer
katabilecek optimal işletme sermayesi
yönetim
biçiminin
tespiti
üzerine
odaklanmıştır. Firma içindeki arzulanan
optimal işletme sermayesi düzeyi, karlılık
ve likidite arasındaki dengenin sağlanması
ile var olabilecektir (Akbulut, 2011).
Satışların artırılması ve karlılık düzeyinin
yükseltilmesi halen firmaların temel
hedeflerini oluşturmakta ve bu tür
amaçların
gerçekleştirilmiş
olması
firmaları piyasa değerlerini arttırıcı pozitif
etki sağlamaktadır. İşletme sermayesi
yönetimi
perspektifinde
değerlendirildiğinde, firmanın likiditesi ve
karlılığına doğrudan etki yapan işletme
sermayesi yönetimi işletme finansmanı
açısından çok önemli bir bileşendir
(Deloof, 2003). Bu nedenle, etkin bir
işletme sermaye yönetimi modern finansın
temel amacı olan hissedar değerini
maksimum etmeye katkı sağlayacağının
iddia edilmesi doğaldır. Daha açık bir
ifadeyle, etkin işletme sermayesi yönetimi
ile şirketler bir taraftan dönen varlıkları ile
kısa vadeli yabancı kaynaklarını kısa
vadeli ödemelerini karşılayarak finansal
sıkıntının
yaşanmasını
engelleyecek
şekilde planlayıp kontrol edebilirken, diğer
taraftan bu varlıklara daha gereğinden fazla

yatırım yapılmasını
(Eljelly, 2004).

da

önlemektedir

2.1.İşletme Sermayesinin Anlamı
İşletmenin
firma
değerini
maksimizasyon çerçevesinde kısa vadeli
amaçlarını yerine getirmek için dönen
varlıklarına yapmış olduğu yatırımlar,
işletmenin çalışma sermayesini (işletme
sermayesi)
oluşturmaktadır.
Bun
kalemlerin başlıcaları ise şunlardır;
o Nakit (Kasa ve bankadaki paralar)
o Serbest Menkul Kıymetler: Her an
pazarlanabilir menkul kıymetler
(hisse senetleri, tahviller vb.)
o Kısa vadeli alacaklar (Alacak
senetleri, müşteriler)
o Stoklar
o Peşin ödenmiş giderler
Netice olarak ifade etmek gerekirse sabit
yatırımların meydana getirdiği tesislerin
hammadde, enerji, insan gücü vb.
harcamalarla üretime geçmesi ve ürettiği
mamulün satılarak tekrar işletme gücü
olarak işletmeye dönüşüne kadar geçen
süre
içindeki
harcamalar
işletme
sermayesini oluşturmaktadır.
2.2.İşletme Sermayesi Tutarının Önemi
İşletmelerin dönemsel faaliyetlerini
aksatmadan yürütebilmeleri için işletme
sermayesi tutarının doğru ve tam olarak
hesaplanması ve bu şekilde dikkate
alınması, işletmenin başarısı ve değer
maksimizasyonu açısından son derece
önemlidir. Bu hususlar sıralanacak olursa;
i.
İşletmenin öngörülen kapasite ile
çalışabilmesi,
ii.
Üretime
sorunsuz
devam
edebilmesi,
iii.
İş hacminin genişletilebilmesi,

iv.

Yükümlülüklerinin zamanında ve
eksiksiz yerine getirilebilmesi,
v.
İşletmenin
kredi
reytinginin
artırılması,
vi.
Olağanüstü dönemlerde işletmenin
faaliyetlerinin aksamaması,
vii.
Faaliyetlerin karlı ve verimli bir
biçimde yürütülmesi, açısından
işletme sermayesinin işletmeler
açısından önemi tartışılmazdır.
2.3.İşletme
Sermayesi
Yönetiminin
İşletme Açısından Önemi
İşletme sermayesi yönetimi hangi varlığa
ne tutarda yatırım yapılamasını planlarken,
bunların hangi kaynaklardan finanse
edilmesi gerektiğini de öngörmelidir. Bu
yatırımlar yapılırken ve finansman
kaynakları planlanırken, işletmenin faaliyet
gösterdiği sektör ve faaliyet alanı, üretim
yöntemi ve süresi, bu üretim için
öngörülen kapasite, hammadde alım
şartları ve üretilen ürünlerin satış şartları
mutlaka dikkate alınmalıdır. Faaliyet
gösterilen
sektör
şartları,
sermaye
pazarlarının
gelişmişlik
düzeyi
ve
işletmenin bu pazarlardan faydalanabilme
koşulları işletme sermayesi belirlenmesi ve
yönetiminde yine önemli hususlardandır.
İşletme sermayesi büyüklüğü her işletme
açısından farklı olsa da oransal açıdan
benzerlik gösterirler. Dolayısı ile işletmeler
açısından benzer öneme sahiptirler. İşletme
sermayesi yönetimini önemli kılan
nedenler sıralanacak olursa(Aksoy ve
Yalçıner:2008);
1- İşletmelerin çalışma sermayesi
yönetimine ayırdıkları süre
açısından.
2- Dönen değerlere yapılan yatırım
tutarı. Tutar olarak işletme
sermayesine yapılan yatırım

farklı olsa bile, oransal açıdan
benzerlik göstermektedirler ve
işletme bilançosunun önemli bir
kısmını işgal etmektedirler.
3- İş hacminin değişmesi ile dönen
varlıklara
yapılan
yatırım
tutarının değişmesi arasındaki
ilişki. İş hacminin artmasıyla
dönen varlıkların artırılması da
zorunlu hale gelir. Fakat bu
ilişki doğrusal olmayabilir.
Finans yönetimi etkin biçimde
yürütülürse; dönen değer artış
hızı, iş hacminin gelişme
hızından daha düşük tutulabilir.
4- Çalışma sermayesi tutarı ile
işletmenin karlılığı ve risk
arasındaki ilişki. İşletme, döner
varlıklara yapılacak yatırım
tutarını tespit ederken karlılık
ve risk faktörlerini dikkate
alarak, bu ikisi arasında uygun
bir
denge
sağlamalıdır.
Likiditenin
fazla
olması
yükümlülükleri
yerine
getirememe riskini azaltır. Buna
mukabil atıl fonların daha karlı
alanlarda
kullanılmasını
önleyerek
işletmenin
karlılığının düşmesine sebep
olur. Likiditenin azaltılması
yoluyla atıl fon kalması
önlenerek karlılık arttırılmaya
çalışıldığında
ise,
yükümlülüklerin
yerine
getirilememesi
riski
de
artacaktır. Dolayısıyla işletme,
risk ve karlılık arasında uygun
bir denge kuracak tutarda
çalışma
sermayesi
bulundurmaya
çalışmak
durumundadır.

5- Çalışma sermayesi yönetiminin
küçük işletmeler açısından
önemi. Çalışma sermayesi
yönetimi
özellikle
küçük
işletmeler açısından daha da
büyük önem taşır.
3. LİTERATÜR TARAMASI
İşletme sermayesi ile firma karlılığı
arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması için
günümüze
kadar
birçok
araştırma
gerçekleştirilmiştir.
Bu
çalışmaların
bazılarında, etkin işletme sermayesi
yönetiminin firma performansı üzerine
direk etkide bulunduğu iddia edilirken,
diğerleri ise bu etkinin sınırlı yada var
olmadığını iddia etmişlerdir. Yine aynı
şekilde, bazı çalışmalarda etki küçük ve
büyük
işletmeler
arasında
farklılaşmaktadır. Finans literatüründe
geniş bir yer tutan bu ilişkini araştırıldığı
çalışmalardan bazıları;
Shin ve Soenen (1998) 1975-1994 yılları
arasını dikkate alarak 58,985 Amerikan
şirketi üzerine yapmış oldukları çalışma
sonucunda, etkin işletme sermayesi
yönetimi (nakit döngüsü bileşenleri göz
önüne alındığında) ile firma karlığı (ya da
performansı) arasında güçlü bir negatif
ilişki bulmuşlardır. Aynı şekilde, Deloof
(2003) 1009 Belçika şirketini ve 19921996 periyodunu dikkate alarak yapmış
olduğu araştırma sonucunda, faaliyet
karlılığı ile alacak devir hızı, stok devir
hızı gibi oranları arasında güçlü bir negatif
ilişkiyi ortaya koymuştur. Bu veriler
ışığında, firmaların yönetim kademesinde
bulunanların bu oranları dşürmesi halinde
faaliyet karlılığını arttırabileceği sonucuna
ulaşılmıştır.
Ayrıca,
Lazaridis
ve
Tryfonidis (2006) işletme sermayesi

yönetimi ile firma karlılığı arasındaki
ilişkinin varlığını Atina Borsası’na kote
olmuş 131 şirket için 2001-2004 yılları
arasında regresyon modellemesi kullanarak
test etmiştir. Elde ettikleri bulgulara göre,
işletmelerin faaliyet karlılıkları ile nakit
döngüleri arasında istatistiksel olarak
önemli bir ilişki bulmuşlardır.
Ganesan (2007) Amerika tabanlı iletişim
sektöründe faaliyet gösteren 349 şirket
üzerine yaptığı araştırma sonucunda nakit
döngüsü ile firma performansı arasında
istatistiki anlamada önemli olmaya negatif
bir ilişkiyi tespit etmiştir. Dong 2010
yılında işletme sermayesi yönetiminin
firma karlılığı ve likiditesine etkilerini
2006-2008 yılları arasındaki veriler ile
Vietnam bazlı şirketler üzerine araştırdığı
çalışma sonucunda, nakit döngüsü ile firma
karlılığı arasında güçlü bir negatif ilişki
bulmuştur. Sonuç olarak, karlılıkta ki
azalışın altında ki temel nedenlerden
birisinin nakit döngüsündeki sürenin
uzaması olarak gösterilmiştir. Benzer
biçimde, Neab ve Norazi (2010) Malezya
orijinli şirketlerin verilerini dikkate alarak
yaptıkları çalışma sonucunda, işletme
sermayesi yönetimi değişkenleri (likidite
ve devir hızı oranları) ile firma
performansı arasında negatif bir ilişki
bulmuşlardır.
Terual ve Martinez (2007) İspanya’da
faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli
şirketler
üzerine 1996-2002
yılları
verileriyle yaptıkları çalışma sonucunda
nakit döngüsünün işletme performansı
üzerine
etkisinin
var
olmadığını
görmüşlerdir. Gill vd. 2010 yılında
Amerika bazlı 88 şirket üzerinde işletme
sermayesi yönetimi ve firma performansı

arasındaki ilişkiyi incelediklerinde anlamlı
bir bağlantı bulmuşlardır.
Akbulut (2011) İMKB İmalat Sektörü’nde
2000-2008 yıllarında yaptığı regresyon
analizleri sonucunda, işletme sermayesi
yönetimi ile firma karlılığı arasında negatif
bir ilişki olduğunu saptamıştır. Ayrıca
çalışmada, tek yönlü varyans ile imalat
sektörleri arasında nakit döngüsünün
farklılaştığı görülmüştür. Öz ve Güngör
(2006) işletme sermayesi yönetiminin
firmaların kârlılığı üzerine etkisini tespit
etmek amacıyla İMKB’de işlem gören
imalat sektörüne ait 68 firmanın 1992–
2005 dönemine ait verilerinden hareketle,
firmaların alacak devir hızı, borç devir
hızı, stok devir hızı ve net ticaret süresi ile
izlenen çalışma sermaye yönetiminin firma
kârlılığına etkisini incelemişlerdir. Sonuç
olarak, işletme sermayesi yönetiminin
firma kârlılığıyla negatif ilişkili olduğunu,
satışlardaki büyüme ve mali duran
varlıkların kârlılığa pozitif ve anlamlı
etkisinin olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca
Yücel ve Kurt (2002) İMKB’de işlem
gören 167 işletmenin 1995–2000 yılları
arasındaki verilerini kullandıkları çalışma
sonucunda, nakit dönüş süresinin likidite
oranları ile pozitif, aktif kârlılığı ve
özsermaye kârlılığı ile negatif ilişkisini
tespit etmişlerdir.
4. VERİ SETİ VE YÖNTEM
4.1.Örneklem
Çalışmamızda işletme sermayesi yönetimi
ve firma performansı arasındaki ilişkiyi
farklı değişkenler düzeyinde araştırmak
amacıyla 2008- 2012 dönemlerine ait 5
yıllık şirket muhasebe ve piyasa verileri
kullanılmıştır. Araştırmamızda, her geçen
yıl piyasa değeri yükselen ve karlılıkları

artan firmalardan bir kısmının yer aldığı
İMKB Gıda ve İçecek Endeksinde yer alan
18 şirket yer almıştır. Güncel olarak 23
şirketin hali hazırda işlem gördüğü İMKB
Gıda ve İçecek Endeksi’nden 5 şirketin
veri setimize dâhil edilmemesinin sebebi
ilgili dönem aralığında bu şirketlerin
verilerinin süreklilik göstermemesidir.
Analiz kapsamında olan şirketlere ait
veriler
(http://www.imkb.gov.tr)
ve
(http://www.kap.gov.tr)
adreslerinden,
ayrıca bazı bilgiler şirketlere ait web
sayfalarından veya bilanço dip notlarından
elde edilmiştir.
4.2.BağımlıBağımsızKontrol
Değişkenleri ve Model
Temel amacı işletme sermayesi yönetimi
ve firma performansı arasındaki ilişkiyi
ortaya çıkarmak olan bu çalışmamızda
bağımlı değişken olarak kullandığımız
performans ölçütleri; Tobins’ q, aktiflerin
karlılığı (ROA) ve öz sermayenin karlılığı
(ROE) olarak ele alınmıştır. Analizimizde
kullandığımız bağımsız değişkenler, diğer
çalışmalarda da olduğu gibi işletme
sermayesi yönetimi değişkenleri ve kontrol
değişkenleri olarak iki ana grupta
oluşturulmuştur:
İşletme
sermayesi
değişkenlerimiz: Alacak Devir Hızı
(ADH), Stok Devir Hızı (SDH), Kısa
Vadeli Borç Devir Hızı (BDH) ve Nakit
Dönüşüm Süresi analize dâhil edilmiştir.
İlaveten, kurulan modelin istenen verileri
açıklama gücünü ve güvenirlilik düzeyini
artırmak için genel olarak kullanılan,
satışların büyüklüğü, kaldıraç oranı ve cari
oran kontrol değişkenleri olarak seçilmiştir
(Aygün, 2012). Tablo 1’de araştırmamızda
kullanılan bağımlı, bağımsız ve kontrol
değişkenlerinin model içinde kullanım

şekilleri ve hesaplama yöntemleri detaylı

bir şekilde yer almaktadır.

Tablo-1 : Bağımlı, Bağımsız ve Kontrol Değişkenler
Bağımlı Değişkenler (Tobins's q, ROA, ROE)
Tabins'q
Aktifin Karlılığı
Öz Kaynakların karlılığı

(Topl. Pasif - Öz Kaynaklar + Piyasa Değeri) / Topl. Aktif
Dönem Net karı / Topl. Aktif
Dönem Net Karı / Öz Kaynaklar
Bağımsız Değişkenler (ADH, SDH, BDH, NDH)

Alacak Devir Hızı
Stok Devir Hızı
Kısa Vadeli Borç Devir Hızı
Nakit Dönüşüm Süresi

Ticari Alacaklar / Satışlar * 365
Stoklar / Satılan Malın Maliyeti * 365
Kısa Vadeli Borçlar / Satılan Malın Maliyeti * 365
ADH + SDH + BDH
Kontrol Değişkenleri (Ln(S), K)

Cari Oran
Satışların Büyüklüğü
Kaldıraç Oranı

4.3.Model
Analizimizde, işletme sermayesi ve firma
performansı arasındaki ilişkiyi belirlemiş
olduğumuz
değişkenlerin
açıklama
düzeylerini tespit etmek amacıyla hem
zaman serisi hem de yatay kesit veri setini
bir araya getirme imkânı sağlayan panel
regresyon tekniği uygulanmıştır. Bu
doğrultuda
oluşturulan
bağımlı
ve
bağımsız
değişkenlerle
oluşturulan
regresyon
setlerimiz
aşağıda
gösterilmektedir. Ancak not olarak
eklemek gerekirse, testin açıklama
düzeyini artırmak için işletme sermayesi
yönetimi değişkenleri her seferinde birer
birer regresyona dâhil edilmiş ve etki
düzeylerine bakılmıştır (Örneğin: ROA
bağımlı değişkeni ile önce sadece ADH, ve
kontrol değişkenleri. Sonra, ROA bağımlı
değişkeni ile sadece SDH ve kontrol

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar
Net Satışların Doğal Logaritması
Toplam Borç / Toplam Varlık

Tobins'q
ROA
ROE
ADH
SDH
BDH
NDH
CO
S
K

değişkenleri şeklinde her bağımlı değişken
ve mülkiyet yapısı için tekrar ederek).
ROAit= αit+β1 ADHit+ β2SDHit+ β3BDHit+
β4NDHit+β5Sit+β6 Kit+β6COit+εit
(1)
ROEit= αit+β1 ADHit+ β2SDHit+ β3BDHit+
β4NDHit+β5Sit+β6Kit+β6COit+εit
(2)
Tobins’qit=αit+β1ADHit+β2SDHit+β3BDHit
+β4NDHit+β5Sit+β6Kit+β6CO it +εit (3)
Eşitlikte görülen Tobins’q, ROA ve ROE
performans
ölçütleri
yani
bağımlı
değişkenleri; ADH, SDH, BDH ve NDH
bağımsız değişkenleri göstermektedir.
Ayrıca, S, K ve CO kontrol değişkenlerini
temsil etmektedir. İlaveten modelde
gösterilen ‘i’ işletmeyi, ‘t’ dönemi ve ‘N’
toplam işletme sayısını göstermektedir.
5. BULGULAR VE ANALİZ
Bir önceki bölümde bahsedildiği üzere,
işletme sermayesi yönetimi ve firma

performansı arasındaki ilişkinin tespiti için
oluşturulan panel regresyon modelleri her
bir işletme sermayesi değişkeni (ADH,
SDH, BDH ve NDH) ve her bir bağımlı
değişken
yani
performans
ölçütü
(Tobins’q, ROA ve ROE) için ayrı ayrı

yapılmıştır.
Çalışmamızda
regresyon
sonuçlarına
ilaveten
kullanılan
değişkenlere ait betimleyici istatistik
verilerine ve değişkenler arasındaki
korelasyon ilişkisine de yer verilmiştir.

Tablo 2: Kullanılan Değişkenlere Ait Betimleyici İstatistik Sonuçları
Değişkenler
CO
K
S
ADH
SDH
BDH
NDH

N
90
90
90
90
90
90
90

Min.
,294
,065
10,877
-16340,2
15,257
5,033
-162,7

Max.
36,438
1,292
19,752
17179,2
124,496
931,857
178,6

Ortalama
6,236
,535
16,131
662,7
205,819
179,607
1048,1

Std. Sapma
6,473
,263
2,042
3222,8
227,284
173,575
325,5

ROA
ROE
Tobins'q

90
90
90

-,533
-4,775
-,087

,228
,777
354,532

-,007
-,150
21,328

,108
,692
55,641

Tablo 2’de çalışmamızda kullanılan
bağımlı,
bağımsız
ve
kontrol
değişkenlerine ait betimleyici istatistik
sonuçları yer almaktadır. BİST Gıda,
İçecek Endeksi’nde yer alan 18 firmanın
2008- 2012 dönemlerine ait verilerin
dikkate alındığı bu araştırmada toplam 90
gözlemden faydalanılmıştır. Betimleyici
istatistik verileri incelendiğinde, Endekste
bulunan firmaların varlıklarından elde
edilen ortalama karlılıkların yaklaşık 0,22
düzeyinde olduğu görülürken, öz sermaye
karlılığı açısından bu oranın 0,77
seviyesinde oluştuğu tespit edilmiştir.
İşletme sermayesi yönetimi değişkenleri

açısından, ADH’nin yaklaşık 68 gün,
SDH’nin 205 gün ve BDH’nin ise 180 gün
şeklinde ortalama devir hızına sahip
olduğu gözlemlenmiştir. Bir diğer işletme
sermayesi göstergesi olan Nakit Dönüşüm
Süresi ise ortalama 104 gün olarak
gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, çalışma
kapsamında değerlendirilen şirketlerin
sermaye yapıları içerisinde yabancı
kaynağa %53’den fazla yer verdikleri
dikkat çekmektedir. İlaveten, bu şirketlerin
likidite yapılarını gösteren Cari Oranın
6’nın üzerinde olması, firmaların likidite
açısından konumlarının iyi olduğuna işaret
etmektedir.

Değişkenler
Corr.
CO

K

S

ADH

SDH

BDH

NDH

ROA

ROE

Tobs'q

CO

Tablo 3: Kullanılan Değişkenlere Ait Korelasyon Tablosu
K
S
ADH
SDH
BDH
NDH
ROA

1,0

-0,1

-0,2

0,2

-0,1

-0,4

0,2

Sig.

ROE

Tobs' q

0,1

0,1

0,1

0,4

0,03**

0,069*

0,6

0,000***

0,1

0,3

0,6

0,2

N

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Corr.

-0,1

1,0

0,1

-0,1

0,1

0,0

-0,1

-0,3

-0,3

-0,1

Sig.

0,4

0,5

0,5

0,3

0,7

0,6

N

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Corr.

-0,2

0,1

1,0

0,0

0,1

0,2

0,0

0,3

0,2

-0,3

Sig.

0,0

0,5

0,9

0,5

0,063*

1,0

0,000***

0,088*

0,002***

N

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Corr.

0,2

-0,1

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

-0,1

-0,1

-0,1

Sig.

0,069*

0,5

0,9

0,8

0,8

,000***

0,3

0,2

0,5

N

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Corr.

0,1

0,1

0,1

0,0

1,0

Sig.

0,6

0,3

0,5

0,8

N

90

90

90

90

Corr.

-0,4

0,0

0,2

Sig.

0,000***

0,7

N

90

Corr.

0,001*** 0,000***

0,6

0,6

0,1

-0,1

0,0

-0,1

,000***

0,2

0,2

0,9

0,2

90

90

90

90

90

90

0,0

0,6

1,0

0,1

-0,1

0,0

-0,1

0,063*

0,8

,000***

0,3

0,6

1,0

0,2

90

90

90

90

90

90

90

90

90

0,2

-0,1

0,0

1,0

0,1

0,1

1,0

-0,1

-0,1

-0,1

Sig.

0,1

0,6

1,0

,000***

0,2

0,3

0,3

0,2

0,4

N

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Corr.

0,1

-0,3

0,3

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

1,0

Sig.

0,3

0,3

0,2

0,6

0,3

N

90

90

90

90

90

90

90

Corr.

0,1

-0,3

0,2

-0,1

0,0

0,0

Sig.

0,6

0,000***

0,088*

0,2

0,9

N

90

90

90

90

Corr.

0,1

-0,1

-0,3

Sig.

0

1

N

90

90

0,5

0,0

,000***

0,7

90

90

90

-0,1

0,5

1,0

0,0

1,0

0,2

,000***

90

90

90

90

90

90

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

0,0

1,0

0,002***

1

0

0

0

1

1

90

90

90

90

90

90

90

0,001*** 0,000***

0,7

90

Not: *** %1, ** %5 ve * %10 anlamlılık düzeylerini temsil etmektedir.

Tablo 3’de kullanılan değişkenlere ait
korelasyon testi sonuçları gösterilmektedir.

Bu çıktılara göre, varlıkların karlılığı
(ROA) ile öz sermayenin karlılığı (ROE)

arasında %1 düzeyinde anlamlı pozitif
ilişkinin olduğu görülmüştür. Ayrıca, ROA
ile kontrol değişkenlerinde olan kaldıraç
oranı arasında %1 düzeyinde anlamlı
negatif, satışların büyüklüğü değişkeni ile
pozitif ilişkinin varlığı görülmektedir.

İşletme sermayesi göstergeleri açısından
ise, borç devir hızı ile stok devir hızı ve
Alacak devir hızı ile Nakit dönüşüm süresi
arasında %1 düzeyinde anlamlı pozitif
ilişki söz konusudur.

Tablo 4: Regresyon Analiz Sonuçları
Panel A: Sadece ADH Bağımsız Değişkeni Dikkate Alınarak Oluşturulan Regresyon Sonuçları

Sabit
ADH
CO
K
S
R^2
Adj R^2
DubWat.
Göz S.

Model -1Bağımlı Değişken:

Model -2Bağımlı Değişken:

Model -3Bağımlı Değişken:

ROA

ROE

Tobin's q

Katsayı
-,297
,000
,003
-,148
,022

T-stat
Sig.
Katsayı T-stat
Sig.
Katsayı T-stat
Sig.
-3,500
,001
-,927 -1,602
,113
152,065 3,105
,003
-1,716 0,089*
,000
-1,719 0,089*
-,002
-,838
,404
1,963 0,052*
,012
1,064
,290
,670
,727
,469
-3,910 0,000*** -,964 -3,738 0,000*** -8,301 -,380
,705
4,412 0,000***
,077
2,281 0,025** -8,027 -2,804 0,006***
,299
,266
1,545

,197
,159
2,208

,110
,069
,826

90

90

90

Not: *** %1, ** %5 ve * %10 anlamlılık düzeylerini temsil etmektedir.

Firma performansı ile işletme sermayesi
yönetimi
arasındaki
ilişkinin
araştırılmasında daha öncede bahsedildiği
üzere çoklu regresyon tekniğinden
faydalanılmıştır. Tablo 4’de kurulan
modellere ilişkin regresyon sonuçları yer
almaktadır. Ayrıca, Tablo 4 Panel A’da
performans ölçütleri (ROA, ROE ve
Tobins’q) ile ADH arasındaki ilişki, Panel
B’de performans ölçütleri ile SDH
arasındaki ilişki, Panel C’de performans
ölçütleri ile BDH arasındaki ilişki ve Panel
D’de performans ölçütleri ile NDH
arasındaki ilişki gösterilmektedir.

Panel A incelendiğinde, ADH ile ROA
arasında negatif yönlü %10 düzeyinde
anlamlı bir ilişkinin varlığı göze
çarpmaktadır. ROE bağımlı değişkeni
açısından bu negatif anlamlı ilişki varlığını
sürdürürken, piyasa performans ölçütü olan
Tobins’q
kullanıldığında
bu
ilişki
negatifliğini korumasına karşın istatiksel
açıdan anlamlı değildir. Elde edilen bu
sonuç, firmaların alacak yönetimlerinde
iyileştirme yapmaları halinde, bir başka
ifadeyle alacak devir süresini düşürmeleri
durumunda,
firmaların
karlılık
düzeylerinin
artırılabileceği
şeklinde
yorumlanabilmektedir.
Kontrol

değişkenleri dikkate alındığında, ROA ve
ROE ile CO ve S arasında pozitif anlamlı
ilişki olmasına karşın, firmaların borç

düzeyleri ile performans arasında %1
seviyesinde anlamlı negatif ilişki söz
konusudur.

Panel B: Sadece SDH Bağımsız Değişkeni Dikkate Alınarak Oluşturulan Regresyon Sonuçları

Sabit
SDH
CO
K
S

Model -1Bağımlı Değişken:

Model -2Bağımlı Değişken:

Model -3Bağımlı Değişken:

ROA

ROE

Tobin's q

Katsayı
-,291
,000
,003
-,139
,022

T-stat
Sig.
Katsayı T-stat
Sig.
Katsayı T-stat
Sig.
-3,402
,001
-,920 -1,563
,122
154,739 3,170
,002
-1,197
,235
,000
,228
,821
-,030 -1,175
,243
1,616
,110
,008
,748
,457
,490
,544
,588
-3,630 0,000*** -,946 -3,590 0,000*** -4,419 -,202
,840
4,379 0,000***
,075
2,181 0,031** -7,936 -2,781 0,006***

R^2
Adj R^2
DubWat.

,286
,253
1,590

,170
,131
2,086

,117
,076
,797

Göz S.

90

90

90

Not: *** %1, ** %5 ve * %10 anlamlılık düzeylerini temsil etmektedir.

Panel B incelendiğinde, SDH ile ROA ve
Tobins’q arasında negatif, SDH ile ROE
arasında ise pozitif yönlü bir ilişki vardır.
Ancak bu ilişkilerin hiçbir istatiksel olarak
anlamlı bulunamamıştır. Genel anlamda
ortaya çıkan negatif ilişki, firmaların stok
dönüşüm hızlarını arttırmaları halinde
karlılıklarının
düşeceği
şeklinde
değerlendirilmekte, Gıda ve içecek
sektöründe üretilen ürünlerin yaşam

ömürleri açısından gerçekçi olarak
yorumlanabilmektedir.
Kontrol
değişkenleri dikkate alındığında, ROA ve
ROE ile S arasında pozitif anlamlı ilişki
olmasına karşın, firmaların borç düzeyleri
ile performans arasında %1 seviyesinde
anlamlı negatif ilişki söz konusudur.

Panel C: Sadece BDH Bağımsız Değişkeni Dikkate Alınarak Oluşturulan Regresyon Sonuçları

Sabit
BDH

Model -1Bağımlı Değişken:

Model -2Bağımlı Değişken:

Model -3Bağımlı Değişken:

ROA

ROE

Tobin's q

Katsayı T-stat
-,290 -3,374
,000
-,782

Sig.
,001
,436

Katsayı T-stat
-,916 -1,553
,000
,023

Sig.
,124
,982

Katsayı T-stat
154,504 3,142
-,022
-,594

Sig.
,002
,554

,002
-,144
,022

CO
K
S

1,229
,222
-3,771 0,000***
4,368 0,000***

R^2
Adj R^2
DubWat.

,008
-,939
,075

,694
,489
-3,586 0,000***
2,176 0,03**

,304
-7,321
-7,891

,310
,757
-,335
,738
-2,733 0,007***

,280
,246
1,564

,169
,130
2,094

,107
,065
,802

90

90

90

Göz S.

Not: *** %1, ** %5 ve * %10 anlamlılık düzeylerini temsil etmektedir.

Panel C incelendiğinde, BDH ile ROA ve
Tobins’q arasında negatif, BDH ile ROE
arasında ise pozitif yönlü bir ilişki vardır.
Ancak bu ilişkilerin hiçbir istatiksel olarak
anlamlı bulunamamıştır. Genel anlamda
ortaya çıkan negatif ilişki, firmaların
karlılık düzeylerini artırma isteğiyle borç

ödeme döngülerini uzatmış olabilecekleri
yönünde
yorumlanmaktadır
(Aygün,
2012). Kontrol değişkenleri açsından ise,
elde edilen sonuçlar Panel B’de SDH için
bulunanlar ile benzerlik göstermektedir.

Panel D: Sadece NDH Bağımsız Değişkeni Dikkate Alınarak Oluşturulan Regresyon Sonuçları

Sabit
NDH
CO
K
S

Model -1Bağımlı Değişken:

Model -2Bağımlı Değişken:

Model -3Bağımlı Değişken:

ROA

ROE

Tobin's q

Katsayı
-,296
,000
,003
-,147
,022

T-stat
Sig.
Katsayı T-stat
Sig.
Katsayı T-stat
Sig.
-3,498
,001
-,921 -1,590
,116
152,288 3,113
,003
-1,819
0,07*
,000
-1,676 0,097*
-,002
-,939
,350
1,950 0,054*
,011
1,018
,311
,666
,727
,469
-3,910 0,000*** -,960 -3,720 0,000*** -8,248 -,379
,706
4,439 0,000***
,078
2,292 0,024** -7,994 -2,795 0,006***

R^2
Adj R^2
DubWat.

,302
,269
1,557

,196
,158
2,210

,112
,070
,826

Göz S.

90

90

90

Not: *** %1, ** %5 ve * %10 anlamlılık düzeylerini temsil etmektedir.

Panel D incelendiğinde, NDH ile ROA ve
ROE arasında negatif yönlü %10
düzeyinde anlamlı bir ilişkinin varlığı göze
çarparken, piyasa performans ölçütü olan
Tobins’q
kullanıldığında
bu
ilişki
negatifliğini korumasına karşın istatiksel

anlamını yitirmektedir. Elde edilen bu
sonuçlar, kurulan diğer modeller ile daha
önce yapılan çalışmalarla paralellik
göstermektedir.
En
basit
anlamda,
Endekste bulunan firmaların nakit döngüsü
sürelerini kısaltmaları halinde daha iyi

performans
sergileyebilecekleri
ve
karlılıklarını artırabileceklerdir. Kontrol
değişkenleri dikkate alındığında, ROA ve
ROE ile S arasında pozitif anlamlı ilişki
olmasına karşın, firmaların borç düzeyleri
ile performans arasında %1 seviyesinde
anlamlı negatif ilişki söz konusudur.
Ayrıca, analiz edilen tüm modeller, çoklu
bağıntı ve otokorelasyonun varlığının
tespit etmek amacıyla Durbin- Watson
istatistiği ile test edilmiştir. Çalışmaya
konu olan modellerde elde edilen en
yüksek VIF değeri 2,210 iken, en düşük
değer 0,757 olarak bulunmuştur. Bu
sonuçlar
doğrultusunda,
kullanılan
modellerde çoklu bağıntı ve otokorelasyon
probleminden söz edilememektedir.
6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
İşletme sermayesi yönetimi ile firma
performansı arasındaki ilişki, uzun yıllardır
tartışılmakta ve dikkatle incelenmektedir.
Firmaların daha etkin yönetilmesi ve
devamlılıklarının sağlanması hususunda
işletme sermayesinin önemi tartışılmazdır.
Bu kapsamda BIST Gıda, İçecek
Endeksi’nde yer alan 18 şirketin verileri
incelenmiştir. Çalışmada Gıda Yiyecek ve
İçecek Endeksinde faaliyet gösteren
firmaların performansları ile işletme
sermayesi yönetimi arasındaki ilişki ortaya
çıkarılmıştır. Çalışma kapsamında BİST
Gıda ve İçecek Endeksinde faaliyet
gösteren
firmaların
performanslarını
ölçümlemek için son beş dönemlik finansal
göstergeler, Tabin’s q, ROA ve ROE
performans değerleri bağımlı değişken
olarak çalışmaya dâhil edilirken, bu
değerlere etki etmesi muhtemel ADH,
SDH, BDH ve NDH bağımsız değişkenleri
çalışmanın amacı doğrultusunda irdelenmiş

ve etki düzeyleri regresyon analizi
yapılarak tespit edilmiştir. NDH ve ADH
ile ROA ve ROE arasında negatif yönlü
%10 düzeyinde anlamlı bir ilişki
bulunmuşken, Tobins’q açısından negatif
ilişki istatiksel açıdan anlamlı olmadığı
görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda,
işletme sermayesi yönetimi ile firma
performansı
arasında
ki
ilişkinin
varlığından, literatürle paralel olarak, söz
etmek mümkündür.
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KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI KATMA DEĞER
TAHMİNİNİN DETAYLI ANALİZİ
Murat KORKMAZ1, Nur DİLBAZ ALACAHAN3, Yener ATASEVEN
1
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
2
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat A.D.
3
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi A.D.
Özet: Karayolu taşımacılığı, ulaştırma sektörü içerisinde en önemli paya sahip ve en
yaygın kullanılan bölümlerinden birisidir. Özellikle başka ulaşım türlerine imkan
vermeyen doğal koşullarda daha da önemli hale gelmektedir. Önemli bir alt yapı
yatırımı gerektiren karayolu taşımacılığı, yüksek maliyetleri ve uzun süreli geri
dönüşleri sebebiyle yapılması zor ve uzun süren yatırımlar olarak dikkati çekmektedir.
Karayolu taşımacılığı, bir yandan dünyada entegrasyonu sağlarken diğer yandan arztalep etkileşimi çerçevesinde gelişen bir sektör olarak, küresel dünyanın ihtiyaçlarına
cevap vermek durumundadır. Bu çalışmada özellikle ülkemiz açısından önem taşıyan
karayolu yolcu taşımacılığının katma değer analizi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Karayolu, Karayolu Taşımacılığı, Katma Değer Tahmini, Ulaş

DETAILED ANALYSIS OF VALUE ADDED PREDICTION OF
ROAD TRANSPORTATION
Abstract: Road transport has the most important share in the transport sector and is the
most commonly used way of transportation. It is particularly important in
environmental settings that do not let other types of transportation. Requiring significant
investments in infrastructure, road transport is characterized by difficult to implement
and long-term investments with longer terms of return on investment. While on the one
hand enabling integration throughout the world, road transport is also expected to
respond to the requirements of the globalized world as a developing sector within the
framework of the demand-supply interaction on the other. This study makes an added
value analysis of road passenger transportation, which is of particular importance for
Turkey.
Keywords: Highway, Road Transport, Value Estimation, Transportation

1.GİRİŞ
Ulaştırma günlük hayatın ve ekonomik
sistemlerin devamlılığında gerekli bir
hizmet türüdür. Zaman içinde ulaştırma
sistemlerinin gelişmesi hayat standardı
ile paralellik göstermiştir. Bu açıdan
ulaştırma, ekonomik gelişmeyi harekete
geçiren itici bir güç olarak kabul
edilmektedir (Artar,1991).
Karayolu ulaştırması ise her türlü arazi
koşullarına uyum sağlayabilmektedir.
Böylece doğa koşullarının diğer
ulaştırma sistemlerine izin vermediği
durumlarda karayolu ulaşımı seçilebilir.
Karayolu ulaştırması, hem altyapı
olarak diğer sistemlere göre daha ucuz
ve kısa sürede gerçekleştirilebilmekte
hem de taşıma araçları açısından diğer
sistemlere oranla daha az sabit yatırım
gerektirmektedir. Bu özelliği nedeniyle
özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte
olan ülkelerde çeşitli sakıncalarına
rağmen çoğunlukla kullanılan taşıma
türü haline gelmektedir. Karayolu
altyapı inşaat maliyeti demiryoluna
kıyasla azalmakla birlikte bugünkü
modern
otoyolların
maliyeti
demiryollarının yapım maliyetlerine
yakındır (Alaybeyoğlu, 1994).
Karayolu taşıması kısa mesafelere kısa
sürelerde ve istenilen şekillerde ve

organizasyon
yapılarında
dağıtım
yapabilme ve esnek yolcu taşıma
kabiliyetine sahip tek ulaştırma türüdür.
Ayrıca üretim noktasından tüketim
noktasına aktarmasız ve hızlı taşıma
yapılmasına
uygun
olması,
karayollarının
daha
fazla tercih
edilmesine neden olmaktadır. Ekonomik
kalkınma
ve
toplum
refahının
geliştirilmesinde büyük önemi olan
karayolu taşımacılığı, gerek kendi
içinde gerekse etkisinin oldukça fazla
olduğu yan sektörleri itibariyle büyük
öneme sahip bir konuma gelmiştir.
Karayolu ağırlıklı taşımacılık sistemleri,
sebep oldukları kirlenme, kazalar ve
trafik tıkanıklıkları ile ekonominin
gelişmesinde
hareketliliği
sınırlamaktadır (TÜBİTAK, 2003).
Karayolu ulaşımının en etkin ve en
ekonomik şekilde karşılanabilmesi için
kentler arası mevcut yollar üzerinde var
olan yol kullanıcı talebi, ileri
teknolojiler kullanılarak incelenmekte
ve gelecek yıllar için seyahat talebi
tahminleri yapılmaktadır. Genellikle
sanayileşmiş ve turizm alanında
gelişmiş kentleri birbirine bağlayan ana
güzergâhlar üzerinde trafik talebinin
daha hızlı arttığı gözlenmektedir.
Ekonomik kalkınmanın ve refahın
gelişmesinde büyük önemi olan
karayolu taşımacılığı, kendi bünyesi

içinde başlı başına bir ekonomik
faaliyet olduğu gibi, diğer bütün
sektörlerle de çok yakın ilişkisi olan ve
bu sektörleri olumlu veya olumsuz
yönde etkileyen bir hizmet sektörüdür
(DPT, 2007).
Karayolu yolcu taşımacılığı işletmeleri,
hava ve denizyollarındaki rakiplerine
nazaran daha kolay kurulabilmeleri
(araç temini ve finansman gereksinimi
bu taşıma türü lehine olması), ulaştırma
araçları yatırım maliyetleri bakımından
diğer ulaştırma sektörlerine göre daha
az sermaye gerektirmesi gibi nedenlerle
şehirlerarası yolcu taşımacılığında bu
sektöre yatırım yapacak yatırımcılar
tarafından tercih edilmektedir. Yolcu
açısından bakıldığında ise hava, deniz
ve demiryolu yolcu taşıma şebekelerinin
arzu edilen ölçüde yaygın olmaması, var
olan terminallerin de yalnızca önemli
merkezlerde
bulunuyor
olması
nedeniyle karayolu taşımacılığının
tercih
edilmesi
söz
konusudur
(Karagülle, 2007).
2. ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ
Ulaşımın amacı; insanlar ve eşyayı en
kısa surede daha ucuz ve emniyetli bir
şekilde taşımaktır. Devletin temel
görevi ise; ekonomik ve toplumsal
gelişmelerin
yarattığı
ihtiyaçları
karşılayabilecek
şekilde
ulaşım
kapasitesini yaratan, ülke ve toplum
çıkarlarına uygun ulaşım sistemlerini

kurmak ve koordine etmektir. Ulaştırma
sistemleri ve hizmetleri modern
ekonomilerin ve toplumsal gelişmenin
temel ögesidir (Cengiz, 2009: 225-247).
Sınırların ortadan kalktığı, rekabetin
arttığı dünyamızda yaşanan bu değişimi
en fazla etkileyen ve etkileyecek olan
sektörlerden biri ulaştırma sektörüdür.
Sanayileşmenin hızla gelişmesine, nüfus
artısına ve yerleşim merkezlerinin
yaygınlaşmasına
paralel
olarak,
ulaştırma sistemleri de konfor, hız ve
güvenirlik yönünden devamlı gelişmeler
kaydetmektedir (Erkol, 2008).
Ulaştırma sistemini, “insan ve yüklerin
bir yerden başka bir yere iletimlerinin,
istenilen koşullara uygun, belirli ve iyi
tanımlanmış bir şekilde sağlanması
amacıyla bir araya getirilerek, işlevleri
ve karşılıklı etkileşimleri organize
edilen ilgili tüm fiziksel, sosyal,
ekonomik ve kurumsal bileşenlerin
kümesi”
şeklinde
tanımlayabiliriz
(Kaya, 2008).
Ulaştırma sistemi, her biri kendine özgü
ağ, taşıt filosu ve işletme ögelerine
sahip olan karayolu, denizyolu,
havayolu ve demiryolu alt sistemlerinin
bir araya gelmesi ile oluşuyor (Kaya,
2008).
Ulaştırma sektörü; üretim sürecinin
önemli bir parçasını oluşturması ve
gerektirdiği
önemli
yatırımların

ekonomide yarattığı etkiler açısından
toplumların ekonomik yapıları içinde
ağırlıklı bir yere sahiptir. Toplumsal
yasamda modernleşmeye paralel olarak
ulaşım hareketliliği artarken, yük ve
yolcu
taşımacılığında
toplumun
ekonomik sosyal yapısı, üretim biçimi
ve ekonomik çıkarlar kendine özgü bir
ulaştırma
türünü
de
ortaya
çıkarmaktadır (Cengiz, 2009: 225-247).
Ulaştırma sektörü ulusal ekonomiye
doğrudan ve dolaylı katkıları ile sadece
yatırımcısı için değil aynı zamana bölge
ve ülke ekonomisi içinde önemli bir
yere sahiptir. Ülkemizde de bölgelerin
gelişmişlik ve kalkınmışlık seviyelerine
baktığımız zamanda ulaştırmanın önem
derecesini
görüyoruz,
işletmelerin
kuruluş yerlerini belirlemelerinde en
önemli faktörlerden biri ulaştırmadır ve
ulaştırma altyapısının yeterince kuvvetli
olduğu bölgelere işletmeler, özelliklede
endüstriyel işletmeler yoğunlaşmıştır,
bu da o bölgelerin ekonomik açıdan
kalkınmasını sağlamaktadır. İşletmeler
kuruldukları yada kurulacakları bölgede
dağıtım
kanalları
olanaklarına,
hammaddeleri
tedarik
edebilme
olanaklarına önem vermektedir bu da
ülkelerin ulaştırma altyapısıyla ilgilidir
(Batur, 2008).
Ulaştırma sektörü ekonomide önemli bir
paya sahiptir. Ulaştırma sektörü,
Avrupa Birliği içerisinde önemli bir
konuma sahiptir ve bu sektör Avrupa

Birliği Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının
(GSYİH) %7’sini, istihdamın %7’sini,
üye ülke yatırımlarının %40’ını ve
enerji
tüketiminin
%30’unu
oluşturmaktadır (Özer, Kişi, 2011).
Ulaştırma
sektöründeki
teknolojik
gelişmeler kısaca özetlenecek olunursa,
ulaştırma
insanların
atları
evcilleştirmesiyle başlamış, mısırlıların
basit tekneleri geliştirmesinden sonra,
M.Ö
3500
yıllarında
tekerleğin
bulunmasıyla hız kazanmıştır. Endüstri
devriminin
ulaştırmaya
sağladığı
katkılar
çok
büyüktür,
buhar
makinelerinin
kullanılmaya
başlanmasıyla yüksek miktarlarda ve
hızlı yük taşımacılığı yapabilme olanağı
artmıştır.
1903
yılında
Wright
kardeşlerin
ilk
motorlu
uçağı
yapmasıyla beraber hava taşımacılığı
başlamış olup taşımacılıkta yüksek hıza
erişilmiştir. 1958 yılında jet uçağının,
1960 yılında yarım milyon tona kadar
yük taşıyabilen süper gemilerin
bulunması ulaştırmanın su anki
seviyeye gelmesinde etkili olmuşlardır
(Batur, 2008).
Ulaştırma sektörü üzerinde demografik,
ekonomik, teknolojik, politik, yasal ve
sosyo-kültürel etkenler makro düzeyde;
tüketiciler, rakipler, dağıtım kanalları ve
tedarikçiler de mikro düzeyde etkili
olmaktadır (Nalçakan, 2008).

Türkiye’nin birçok ülke ile arasında
ulaşım
ağı
kurarak
bağlantı
oluşturabilmesi, öncelikle ulusal sınırlar
içinde sonra da uluslararası taşımacılık
sisteminde yer alabilmesi, ulaştırma
altyapısı, teknolojisi, yönetimi ve
örgütünün
işlerlik
ve
etkinlik
kazanmasına bağlıdır (Nalçakan, 2008).
2.1.
DÜNYA’DA
SEKTÖRÜ

ULAŞTIRMA

Ulaştırmadaki
gelişmelerle
dünya
ekonomisindeki / dünya ticaretindeki
gelişmeler sürekli bir etkileşim içinde
birbirlerinin büyüme / gelişme sürecini
beslemişlerdir. Küreselleşme sürecinde
başarılı bir bütünleşmeyi etkin ve
“doğru oluşturulmuş” bir ulaşım ağı /
ağları
olmaksızın
düşünmek
anlamsızdır. Çünkü, 1870’lerden bu
yana
bilinmektedir
ki,
“yüksek
ulaştırma
maliyetleri
ihracatı
cezalandırır”. “Ulaştırma hizmetlerinin
etkinliği firmaların yabancı pazarlarda
rekabet etme yeteneğini büyük ölçüde
etkiler. Ticarete konu olan malların
dünya fiyatlarının büyük ölçüde veri
olduğu küçük bir ekonomi için daha
yüksek ulaştırma maliyetleri, bunu ithal
ve ihraç fiyatlarına taşırlar. Rekabet
edebilmek
için,
artan
taşıma
maliyetleriyle
karşılaşan
ihracatçı
firmalar işçilerine daha düşük ücret
ödemek, yatırdıkları sermayeye daha az
getiriyi kabul etmek ya da daha üretken
olmak zorundadırlar. Faktör fiyatları ve

üretkenlik üzerindeki baskı, yüksek bir
ithal girdi oranı olan endüstriler için
daha da büyüktür. Bu durumlarda,
ulaştırma
maliyetlerindeki
ufak
oynamalar, ticarette girişilecek işlerin
karlı olup olmayacağını kolaylıkla
saptayabilir. Gelişmekte olan ülkelerde,
tekstil ürünleri gibi emek-yoğun imalat
endüstrilerinde
yüksek
ulaştırma
maliyetleri, işçilerin ve baktıkları
kişilerin yaşam düzeylerini doğrudan
etkilemek üzere, büyük olasılıkla daha
düşük
ücretlere
dönüşecektir
(Candemir, 2001).
Gelişmiş ülkeler, ulaşım sistemlerini
hızlı, ucuz, konforlu ve güvenli
kılabilmek için; ulaşım politikalarının
oluşturulması
ve
politikaların
sürdürülebilirliğinin
sağlanmasına
yönelik çalışmalara önem ve öncelik
vermektedirler. Ulaşım sistemlerini,
sosyal, ekonomik, çevresel, politik ve
güvenlik sorunlarının önemli bir parçası
olarak değerlendirmekte, bu alanda kısa,
orta ve uzun vadede yapılan yatırımların
sağlayacağı toplumsal faydayı göz
önünde
bulundurmaktadırlar
(Uzunkaya, 2009).
Avrupa Birliği:
Avrupa Birliği'nin Ortak Ulaştırma
Politikası genel hatlarıyla ulaşım
sektöründeki
AB
standartlarını
yansıtmaktadır. Bu standartlar AB
vatandaşlarının
kamu
hizmetleri

alanındaki sosyal hak ve özgürlüklerini
korumayı amaçladığı kadar, AB
içerisindeki
ekonomik
rekabetin
oluşturulması, dengeli ve sürdürülebilir
kalkınmanın sağlanması için de son
derece önem taşımaktadır (Erkol, 2008).
Tek Pazarın tamamlanması, özellikle
sınırların
kaldırılması
ve
deniz
taşımacılığının serbestleşmesi gibi
Topluluk ekonomisinin liberalleşmesi
yönünde atılan önemli adımlar bir Ortak
Ulaştırma Politikası (OUP) oluşturma
ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu adımlar
talep edilen büyümenin devamı
acısından ayrıca tıkanıklık ve pazar
doyma payı gibi problemlerin açılması
bakımından önem teşkil etmektedir
(Erkol, 2008).
Ulaşım sanayi, AB içerisinde önemli bir
konuma sahiptir. Ulaşım sektörü AB
GSYH’sinin
%7’sini,
istihdamın
%7’sini, üye ülke yatırımlarının
%40’ını ve enerji tüketiminin %30’unu
oluşturmaktadır. Topluluk içi trafikte
son 20 yılda, ortalama olarak, mallar
için yılda %2,3, yolcular için ise %3.1
düzeyinde bir talep artısı meydana
gelmiştir.
Zaman içinde gittikçe artan trafik
sıkışıklığı, hizmetlerin kalitesindeki
bozulma, çevreye verilen zarar,
güvenliğin tehlikeye atılması ve bazı
bölgelerin izole edilmesi ulaşım
konusunda yeni faaliyetleri gerekli

kılmıştır. Avrupa Birliği’nin Aralık
1992’de yayımladığı ulaşım üzerine
Beyaz Kitabın amaçları arasında; ulaşım
türleri
arasındaki
dengenin
değiştirilmesi, yasalardaki tıkanıkların
giderilmesi,
kullanıcıların
ulaşım
politikasının merkezine yerleştirilmesi
ve ulaşımın giderek küresel bir nitelik
kazanması yer almıştır. 2001 yılında
yayımlanan ikinci Beyaz Kitap ile ise,
ulaştırma pazarının serbestleştirilmesi
sonrası oluşan ek sorunlar ele alınmış ve
genişleme sonrası için yeni öneriler
getirilmiştir (Gür, 2003).
Ulaşım politikasının amaçlarından bir
diğeri, ulaşımı sürdürülebilir kalkınma
içine entegre edebilmektir. Bu yönde
atılacak adımlar, hava kirliliğinin ve
karbondioksit emisyonunun sonucu
iklim
değişikliğinin
önlenmesi,
kaynakların güvenliği ve gürültü
kirliliğiyle basa çıkabilmek için
gereklidir.
Söz
konusu
hedef
doğrultusunda
Göteborg
Avrupa
Konseyi
ekonomik
büyüme
ile
ulaşımdaki büyüme arasında bağlantı
kurulmasını sürdürülebilir kalkınma
stratejisinin merkezine yerleştirmiştir.
Kabul
gören
yaklaşım
ise
ücretlendirme, karayollarına alternatif
ulaşım türlerinin canlandırılması ve
trans-Avrupa ağlarına yatırımı kapsayan
60 tedbirden oluşmaktadır (Gür, 2003).
AB Ulaştırma Politikalarını aşağıdaki
gibi özetleyebiliriz (Kuşçu, 2011):

• Ulaştırma pazarlarının entegrasyonu
ve
tekellerin
kaldırılmasının
desteklenmesi,
• Sınır geçişlerinin kolaylaştırarak, etkin
lojistik ve çalışma imkânları yaratarak,
kişilerin, malların, işleticilerin ve
müşterilerin ulaşımına, dolayısıyla
ekonomik ve sosyal refaha katkıda
bulunarak, Avrupa genelinde ulaşımda
etkinliğin artırılması,
•
Tüm
ulaştırma
sistemlerinin
entegrasyon içinde kullanılması, yük
taşımasında; demiryolu, iç suyolu, kısa
deniz taşımacılığı ve kombine taşımaya
ve ayrıca yolcu taşınmasında toplu
taşımaya öncelik verilmesi,
• Kullanıcılara, çalışanlara ve tüm
topluma, sosyal ve çevre açısından
kabul edilebilir, güvenli bir ulaştırma
ortamının
sağlanması,
ulaştırma
güvenliğinin iyileştirilmesi ve bu amaca
yönelik hedefler konulması,
• Avrupa’da ki mevcut mevzuattaki
farklılıkların azaltılması,
• Ulaştırma Sisteminin (altyapı, araç ve
ekipmanlar, hizmetler ve işlemler)
inşası ve işletiminin iyileştirilmesi.
2.2. TÜRKİYE’DE
SEKTÖRÜNÜN
GÖRÜNÜMÜ

ULAŞTIRMA
GENEL

Ulaştırma politikaları, genel olarak
makroekonomide mal ve hizmet üretimi
artışı yanı sıra ulaştırma taşıma işinin
azaltılmasına, bu şekilde sektörlerin ve
genel
ekonominin
verimliliğinin
artmasına, ülke kaynaklarının etkin
kullanımına, uluslararası ölçekte rekabet
gücünün arttırılmasına olanak sağlarlar.
Bu bağlamda ulaştırma politikaları
Avrupa Birliği ve komşu ülkelerin
ulaştırma politikaları ile ekonomik bir
uyumluluk
oluşturması;
taşıma
maliyetlerini, taşımaya bağlı kaza
maliyetlerinin azaltılmasına yönelik
uygun
önlemlerin
belirlenmesini
gerektirir. Ulaştırma politikalarının
uzun dönemli yatırım ve işletme
planlarını yönlendirmesi ve geliştirmesi
beklenir (Özen ve Koldemir, 2005: 2325 ).
Karayolları
Türkiye
Cumhuriyeti,
Osmanlı
İmparatorluğundan
18.000
km
uzunluğunda bakıma muhtaç bir yol ağı
devralmıştır.
Yolun
ülke
kalkınmasındaki en önemli altyapı
yatırımlarından biri olduğu bilinciyle,
1929 yılında çıkarılan yol kanunu ile
karayolu
çalışmalarına
ağırlık
verilmiştir. Yollar önceleri kazma
kürekle, insan gücüne dayanarak
yapılırken, II. Dünya Savaşı’nın
ardından iş makineleri teknolojisindeki
yenilikle makineli yol yapımına
geçilmiştir. Getirdiği hızlı ve ucuz

sistemle yol yapımında devrim niteliği
taşıyan bu gelişme ve yine aynı
dönemde motorlu taşıt sanayisindeki
gelişmeler sayesinde, 1960’lı yıllarda
karayolu ağı 60.000 km’ye ulaşmıştır.
(www.ubak.gov.tr)
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
ve bu Kanun kapsamında yürürlüğe
konulan
yönetmeliklerle
karayolu
taşımacılık
sektöründe
reform
niteliğinde
yeni
bir
dönem
başlatılmıştır. Bu dönemde yapılan yeni
düzenlemelerle; mesleki yeterlilik, mali
yeterlilik ve mesleki saygınlık ilkeleri
mevzuatımıza taşınmış ve bu ilkelere
sahip işletmelerin faaliyet gösterebildiği
bir taşımacılık sektörünün temelleri
atılmıştır. (www.ubak.gov.tr)
AB, kara yolu taşımacılığında rekabetçi
ve liberal bir pazar ortamı yaratmıştır.
Oluşturulan bu pazarın işleyişi teknik,
sosyal ve kurumsal bazda bazı kurallara
bağlanmıştır. Bu çerçevede, Türk kara
yolu taşımacılık pazarının, bu pazarın
gereklerini yerine getirerek
AB
taşımacılık pazarına entegrasyonunun
sağlanması gerekmektedir. Bu maksatla
AB
tarafından
Türk
ulusal
mevzuatındaki boşlukları doldurmak ve
farklılıkları gidermek amacıyla bir
uyum
programının
benimsenmesi
öngörülmektedir. Türk kara yolu taşıma
filosunun
teknik
kapasitesinin
arttırılarak, AB’nin teknik standartlarına
adaptasyonun sağlaması için Katılım

Ortaklığı Belgesi’nde kısa vadede
program geliştirilmesi ve uygulanması
hedefi yer yer almaktadır. Bu hedef
doğrultusunda
bir
programın
geliştirilebilmesine
yönelik
olarak
ulusal bazda taşımacılık yapan araçların
sayılarının ve teknik kapasitelerinin
tespit edilerek, maliyet analizlerini de
içeren kapsamlı bir uyum programının
oluşturulması gerekmektedir (Çelik,
2007).
Yetki Belgesi Faaliyetleri:
Karayolu
Taşıma
Yönetmeliği
kapsamında
faaliyette
bulunanlara/bulunacaklara 2003 yılı
başı itibariyle 4.176 adet yetki belgesi
düzenlenmişken, 30 Eylül 2010 tarihi
itibariyle 407.420 adet yetki belgesi
düzenlenmiştir. 30 Eylül 2009 ile 30
Eylül 2010 tarihleri arasında ise;
101.017
adet
yetki
belgesi
düzenlenmiştir.
Türkiye’deki mevcut ulaşım sistemine
baktığımızda
yük
ve
yolcu
taşımacılığında karayolu ulaşımının çok
büyük bir orana sahip olduğunu
görürüz. “Ulaşım modlarına göre yolcu
taşımacılığı oranlarının karayolu %94,
demiryolu %4.5, havayolu %1 ve
denizyolu %0.5 olduğu görülür. Bu
oranların gelişmiş ülkelerde karayolu
%55–70, demiryolu %15–20, havayolu
yaklaşık %10 ve denizyolu yaklaşık
%10
civarında
olduğu
görülür.

Türkiye’de ulaşım modları arasındaki
bu dengesizlik çeşitli sorunları da
beraberinde getirmektedir. Örneğin,
karayolu taşımacılığının yoğun olarak
kullanılması nedeniyle AB ülkelerinde
ortalama 25 yıl olan karayolu ömrü
Türkiye’de sadece 2.5 yıldır. Bu ise
beraberinde yüksek bakım maliyetleri
getirmekte ve trafik güvenliğini tehdit
etmektedir (www.ubak.gov.tr).
Türkiye’de karayolları 2 ana başlık
altında incelenmektedir.
Otoyollar:
Otoyol yapım programı kapsamında
2.236 km otoyol tamamlanarak trafiğe
açılmıştır. Bugüne kadar otoyol ağı için
yapılan toplam harcama 19,4 milyar
ABD dolarına ulaşmıştır. 2011 yılında
trafiğe 11 km açılmıştır. 2002 yılında
1.714 km otoyol ve bağlantı yolu trafiğe
açılmıştır. 2003 yılında 39 km, 2004
yılında 26 km, 2005 yılında 5 km, 2006
yılında 241 km’dir. 2008 yılında 14 km,
2009 yılında 114 km ve 2010 yılında 72
km ve 2011 yılında 11 km otoyol ve
bağlantı yolu olmak üzere 2003-2011
yılları arsında toplam 522 km otoyol
trafiğe açılmıştır. (www.ubak.gov.tr)
Bölünmüş Yollar:
2003 yılı başında; 1.714 km’si otoyol,
2.176 km’si BSK (Bitümlü Sıcak
Karışım) kaplamalı, 2.211 km’si sathi

kaplamalı olmak üzere toplam 6.101 km
bölünmüş yol tamamlanarak trafiğe
açılmıştır. 2003-2011 yılları arasında;
522 km’si otoyol olmak üzere 2.431
km’si BSK kaplamalı ve12.173 km
sathi kaplamalı olarak toplam 15.126
km bölünmüş yol tamamlanmış olup,
trafiğe açılmıştır. Böylece ülkemizdeki
“Bölünmüş Yol” uzunluğu 21.227
km’ye ulaşmıştır. 15 Kasım 2011 tarihi
itibariyle; 194 km’si BSK kaplamalı,
1.320 km’si sathi kaplamalı bölünmüş
yol ve 11 km otoyol olmak üzere
toplam 1.525 km bölünmüş yol
tamamlanarak
trafiğe
açılmıştır.
(www.ubak.gov.tr)
3. TÜRKİYE’DE
KARAYOLU
YOLCU TAŞIMACILIĞI
Türkiye’de 1 Mart 1950’de Karayolları
Genel Müdürlüğü’nün kurulması ile
başlayan dönemde, karayoluna büyük
bir önem ve hız verilmiştir. İkinci dünya
savası sonrası, 1950’li yıllarda Marshall
Planı olarak anılan Truman doktriniyle
benimsenen yaklaşımlar karayolları
yapımını desteklemiştir. Ülkemizde
1963 yılından bu yana uygulanmakta
olan beş yıllık kalkınma planlarında
(BYKP) karayolu yatırımlarının genel
yatırımlar içindeki (I. BYKP’da %13,7,
II. BYKP’da %16,1, III. BYKP’da
%14,5, IV. BYKP’da%16,3, V.
BYKP’da %25.4, VI. BYKP’da %26,5)
payı oldukça yüksektir. BYKP’da
karayolu
yatırımlarının
ulastırma

sektörü yatırımları içerisindeki payı (I.
BYKP’da %71,3, II. BYKP’da %72,1,
III. BYKP’da %52,1, IV. BYKP’da
%60,7, V. BYKP’da %35,4, VI.
BYKP’da %62,6) ise Türkiye’de bu
alana verilen önemi daha açık
göstermektedir. Bu politikalar sonucu
karayollarının yolcu taşımacılığındaki
payı %95’e yükselmiştir (Duman ve
diğ, 2007).
Ülkemizde karayolu trafiğinin yük ve
yolcu taşıma payının çok büyük olması
dikkat çekicidir. Avrupa Birliği
ülkelerinde karayollarının yük taşıma
payı % 45, yolcu taşıma payı % 79
olmasına karşılık, ülkemizde yük taşıma
payı % 92, yolcu taşıma payı ise % 95
civarındadır.
Karayollarımızın
ve
ulaşım
standartlarımızın
AB
standartlarının çok altında ve yetersiz
oluşu da dikkate alındığında konu ve
sorunun önemi daha çok anlaşılmaktadır
(Uzunkaya, 2009).
Türk karayolu yolcu taşımacılığı
sektörü, Kara Ulaştırması Genel
Müdürlüğü (KUGM) başta olmak üzere,
şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası
yolcu taşıyan işletmeler, otogar
işletmecileri
ve
çalışanlardan
oluşmaktadır (Karagülle, 2007).
Türkiye'de karayolları, işlevlerine bağlı
olarak otoyollar, devlet yolları, il
yolları, şehir içi yollar, köy yolları,
turistik yollar ve orman yolları olarak

adlandırılmakta olup söz konusu yollar
farklı kuruluşların sorumluluğundadır.
Bu yollardan otoyollar, devlet yolları ve
il
yolları
Karayolları
Genel
Müdürlüğü’nün sorumluluğu altındadır.
Karayolları 16 bölge düzeyinde
ayrılmaktadır.
Köy yolları daha önce Köy Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün sorumluluğu
altında iken, Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü'nün Kaldırılmasına ilişkin
5286 sayılı Kanun ile İl Özel İdarelerine
devredilmiştir (5286 Sayılı Köy
Hizmetleri
Genel
Müdürlüğü’nün
Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
2005).
Şehir içi yollar ise 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393
sayılı Belediye Kanunu uyarınca yerel
yönetimlerin
sorumluluğunda
bulunmaktadır (5393 Sayılı Belediyeler
Kanunu,2005).
Karayolları Genel Müdürlüğü 2009 yılı
verilerine göre 2008 yılında Türkiye; 2
010 km uzunluğunda otoyol, 31 311 km
uzunluğunda devlet yolu, 30 712 km
uzunluğunda il yolu olmak üzere toplam
64 033 km uzunluğunda karayoluna
sahiptir (KGM, 2009).
Yıllar itibariyle yolcu ve yük
taşımacılığında en büyük paya sahip
olan karayolları son dönemlerde özel

havayolu
şirketlerinin
havacılık
sektörüne getirdiği ek kapasite ve daha
ucuz ulaşım imkânı neticesinde
ağırlığını bir miktar da olsa kaybetmeye
başlamıştır (Karagülle,2007).
3.1. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
Türkiye’de karayolu ulaştırmasına
baktığımızda ülke içi yolcu ve yük
taşımacılığının büyük oranda karayolu
taşımacılığına
dayanmakta
olduğu
görülmektedir. Öyle ki 2004 yılında
toplam yolcu taşımacılığının %95‟i ve
yük taşımacılığının %90‟ı karayolu ile
gerçekleştirilmiştir. Yolcu ulaşımında
başlangıç ve varış noktaları, yük
taşımacılığında ise üretim ve tüketim
noktaları arasında aktarmasız bir ulaşım
olanağı vermesi, taşıma kapasitesi ve
güzergah seçiminde esneklik sağlaması,
parça yüklerin daha kolay ve belli
mesafelere
kadar
daha
hızlı
taşınabilmesi karayolu taşımacılığının
başlıca özellikleridir. Bu özellikleri
yanında, genelde entegre taşımacılığın
söz
konusu
olduğu
demiryolu,
denizyolu ve hava taşımalarında
tamamlayıcı bir tür olması sebebi ile
tüm dünyada karayolu taşımacılığı diğer
taşıma türlerine göre daha hızlı bir
gelişme
göstermiştir.
Ülkemizde
karayolu yolcu ve yük taşımacılığında,
son otuz yılda diğer türler ile yapılan
taşımacılıklara kıyasla hızlı bir gelişme
olmuş, bu dengesiz gelişmenin sonucu
olarak karayolu taşımasının payı her iki

taşıma için de hızla artarak % 90'ın
üzerine çıkmıştır. Ülkemizde karayolu
ile yapılan yolcu taşımacılığı son
yıllarda özellikle havayolu ile yolcu
taşımacılığındaki artış ile azalarak artan
bir trend izlemeye başlamış olsa da
halen diğer taşıma türlerine kıyasla daha
fazla tercih edilmesi bu alt sektörde
yaratılan “katma değerin” önemini
ortaya
koymaktadır.
Çalışmada,
Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel
Müdürlüğü verileri kullanılarak söz
konusu alt sektörde yaratılan katma
değer tahmin edilmiştir.
3.2. ÇALIŞMANIN AMACI
Çalışmada karayolu ile yapılan yolcu
taşımacılığının
katma
değerinin
hesaplanması ve ileriye dönük olarak
yapılan tahminin detaylı olarak analiz
edilmesi amaçlanmıştır. Bu analiz
hesaplamasında girdi ve çıktı değerleri
kullanılmıştır.
Hesaplanan
katma
değerler ile zaman serileri analizi
kullanılarak ileriye dönük katma değer
tahmini belirlenmesi amaçlanmıştır.
Zaman serileri analizinin kullanım
amacı
katma
değer
serisinin
karakteristik özelliklerini belirlemek ve
bu belirlenen özelliklerin yardımı ile
karayolu ile yolcu taşımacılığının ülke
ekonomisi için yaratacağı katma değerin
olabildiğince gerçek değerlere yakın
olarak öngörülmesini sağlamaktır.
3.3. ÇALIŞMANIN KAPSAMI

Bu çalışma kapsamında, Karayolları ile
yapılan yolcu taşımacılığının katma
değerinin tahmini ve analizi yapılmıştır.
Bu çerçevede, karayolu ile yapılan
yolcu taşımacılığının katma değer
modellemesi yapılmış ve zaman serisi
analizi ile gelişme beklentisi tahmin
edilerek
modelleme
sonuçları
karayolları ile yapılan yolcu taşımacılığı
açısından değerlendirilmiştir.
3.4. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
Çalışmanın konusu olan "Karayolu ile
Yolcu Taşımacılığı’nın Katma Değer
Tahmininin Detaylı Analizi”, Zaman
Serileri Analizi yöntemi ile yapılmıştır.
Karayolları ile yolcu taşımacılığında
katma değerinin tahmini, bu konuda
yapılan tanıma uygun olarak, yıl
bazında taşınan yolcu sayısı ve yolcu
başına düşen getiri, sonucu oluşan
gelirden oluşmaktadır. Bu analiz için
gerekli olan, karayolları ile taşınan
yolcu sayısı ile maliyet çizelgeleri
1998-2008 yıllarına aittir.
3.5.

KATMA DEĞER KAVRAMI
VE HESAPLANMASI

Katma değer, bir mal veya hizmetin
üretim faaliyetinde, üretime katılan
faktörlerin yarattıkları ek değerdir ve bu
değer, bir firma veya kişinin sattığı mal
veya ifa etiği hizmetin satış bedeli ile

maliyeti
arasındaki
fark
olarak
hesaplanmaktadır (Eğilmez, 1983).
Başka bir deyişle bu değer, sektördeki
üretim
değerinden
yani
çıktı
değerinden, her türlü para akışlarını
gösteren girdi değerlerinin düşülmesi ile
elde edilmektedir. Üretim işletmeleri
açısından katma değer, işletmenin
üretim faaliyetinde bulunduğu dönemde
gerçekleştirdiği üretimden, çalışanlara
yapılan ödemeler ve diğer katma değer
unsurları
hariç,
bu
üretimi
gerçekleştirmek için dışarıdan satın
aldığı ve tamamen tükettiği hammadde
ve malzeme gibi ara
mallar ile
dışarıdan sağladığı ulaşım ve enerji gibi
hizmetlerin
çıkarılması
ile
hesaplanmaktadır (Tozanlı,2009).
Katma değer eşitliğini kısaca aşağıdaki
gibi de ifade edebiliriz:
Katma Değer = Çıktı – Girdi

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
İnternet sayfasında yer verilen bir
tanıma göre katma değer, nihai ürünün
değerinden bu ürünün üretilmesi için
kullanılmış girdilerin değeri düşülmek
suretiyle hesaplanır. Söz konusu girdiler
arasında ham maddeler, ara malları,
yakıt, sarf malzemesi gibi kalemler
sayılabilir. Ancak bu girdilere sermaye
malları ile işçiliğin maliyeti eklenmez.

Esasen katma değer, kullanılan iş
gücünün ve sermayenin girdilerde
sağladığı değer artışını ifade eder
(Ayanoğlu, Düzyol, İlter & Yılmaz
1996).

taşımacılığın katma değeri belirlenirken
kullanılan
benzeri
yöntem
esas
alınacaktır. Çalışmamızda karayolları
ile toplu taşımacılığında girdilerin
toplam değeri arasındaki fark “katma
değer”
olarak
kabul
edilmiştir

Bu tanım ve TÜİK’in Gayri Safi milli
gelir
hesabında
karayolları
ile
.
3.BULGULAR
Çizelge 1. 1998-2008 yılları arasında kara taşıtları sayısı, taşıt sayısı çizelgesi
Kara taşıtları sayısı
7371541

Taşıt –km(milyon)
49947

7758511
8320449
8521956
8655170
8903843
10236357
11145826
12227393
13022945
13765395
Kaynak: Ulaşım istatistikleri 2008

49866
56151
52631
51564
52349
57767
61129
64577
69609
69771

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Çizelge 2.1998-2008 yılları arasında taşınan yolcu sayısı, taşınan yolcu
sayısının taşıt sayısına oranı çizelgesi
Taşıt –km(milyon)
1998
1999
2000

49947
49866
56151

TAŞINAN YOLCU
SAYISI
186159
175326
185681

Yolcu sayısı oranı
0,26
0,28
0,30

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

52631
51564
52349
57767
61129
64577
69609
69771

168211
163327
164311
174312
182152
187593
209155
206098

0,31
0,32
0,32
0,33
0,34
0,34
0,33
0,34

Çizelge 3.1998-2008 yılları arasında taşınan yolcu sayısının kişi başına düşen
cari fiyatı ve gelirin çizelgesi

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

TAŞINAN YOLCU
SAYISI
186159
175326
185681
168211
163327
164311
174312
182152
187593
209155
206098

Kişi başına düşen
cari fiyat
1
1
2
3
5
6
8
9
10
12
13

Gelir
186158
175325
185679
168208
163322
164305
174304
182143
187583
209143
206085

Çizelge 4. 1998-2008 yılları arasında karayolları ile yolcu taşımacılığı ile gelir
– gider ve katma değer dağılımı

1998
1999

Gelir

Gider

186158
175325

10789
26754

Karayolları taşımacılığında katma
değeri (tl
175369
148571

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

185679
168208
163322
164305
174304
182143
187583
209143
206085

48769
75437
87695
67549
54634
45376
44976
87657
98767

136910
92771
75627
96756
119670
136767
142607
121486
107318

Şekil 1. 1998-2008 yılları arasında karayolları ile yolcu taşımacılığında gelir grafiği

Şekil 2. 1998-2008 yılları arasında karayolları ile yolcu taşımacılığında gider
grafiği

Şekil 3. 1998-2008 yılları arasında karayolları ile yolcu taşımacılığında katma
değer grafiği

Çizelge 3.5. Taşınan yolcu sayısının analiz sonuçları
Değişken
C
Ser01(-1)
R2
Düzeltilmiş r2
S.E. of regression
Artık kareler toplamı
f-istatistiği

Katsayı
31698,73
0,834626
0,510651
0,449482
11904,58
1,13E+09
8,348239

Std. Hata
52023,07
0,288865
Mean dependent var
s.d. dependent var
Akaike bilgi kriteri
Schwraz kriteri
Olasılık (F istatistiği)

t-istatistiği
0,609321
2,889332

Olasılık
0,5592
0,0202

16044,58
21,78409
8348239
0,020220

Yt=β0+ β2t2+et
Bu model için,
t testi sonuçları
incelendiğinde,
α=0,05
anlamlılık
düzeyinde t değeri büyük olduğundan
β1 parametresinin anlamlı olduğu ortaya
çıkmaktadır.
Karesel modelde sağlanması gereken
varsayım kübik modeldeki gibi hata
teriminin
beyaz
gürültü
terimi
olmasıdır. Eviews paket programı

yardımı ile tohum için oluşturulan
modelin Şekil 3.2. hata terimlerinin
korelogramı
incelendiğinde
tüm
otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon
değerinin güven sınırları içinde olduğu
bu nedenle serinin beyaz gürültü serisi
olduğu söylenebilir. Dolayısıyla tohum
tahmin modelinin hata terimi normallik
varsayısımını sağlamaktadır.

Şekil 3.4. Taşınan yolcu sayısının tahmin modeli için hata korelogramı
Bu tahmin modelinin;
Yt= 31698,73+0,834626t2 (3.1)
(0,288865)
Çizelge 6. Katma değer için alternatif model tahmin sonuçları
Kesme
problemi
R2
F prb.
AIC
SIC
SSE
OLB

AR(1)
50189,93

AR(2)
68679.26

MA(1)
121930.1

ARMA(1,1)
50211.01

ARMA(2,2)
68686.78

0.447706
6.485032
22.72539
22.78591
2.91E+09
-111.6270

0.663228
5.908109
22.38046
22.44620
1.42E+09
-97.71208

0.731442
24.51228
22.32481
22.39715
2.22E+09
-120.7865

0.747216
10.34583
22.23462
22.23462
1.33E+09
-107.7192

0.954328
20.89520
20.82699
20.93656
1.92E+08
-88.72145

Tablodaki tüm kriterler ele alındığında
katma değerin zaman serisine en uygun

modelin
ARMA(1,1)
görülmektedir.

olduğu

Şekil 5. Katma değerin tahmin modeli için hata korelogramı
Yt= 50211,01+0,564700t2+0,997353t3 (0,331535)
Katma değer için tahmin modeli elde
edilmiştir. Zaman serisi analizinde diğer
analiz yöntemlerinde olduğu gibi kübik
modelin de varsayımları vardır. Bu
varsayımlara göre modeldeki hata
teriminin sıfır ortalama ve sabit
varyanslı normal dağılıma sahip olması
gerekmektedir. Ayrıca hata terimleri
arasında bir ilişki olmamalıdır. Başka
bir deyişle, otokorelasyon sorunu
yaşanmamalıdır. Kısaca hatalar terimi
“beyaz gürültü” hata terimi olmalıdır.
Burada, beyaz gürültü serisinin tüm
gecikmelerdeki otokorelasyon (ACF) ve
kısmi otokorelasyon (PACF) değerleri
önemsizdir. Böylece güven aralığı
sınırlarını aşan otokorelasyon değeri
yoksa bu seriye beyaz gürültü serisi
denilebilmektedir.
Çıktı
bağımlı
değişkeni için oluşturulan modelin Şekil
3.2.’de görülen hata terimlerinin
korelogramı
incelendiğinde
tüm
otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon
değerlerinin güven sınırları içinde
olduğu bu nedenle serinin beyaz gürültü
serisi olduğu söylenebilir (Kadılar,
2005).
4.SONUÇ
Çalışma sonunda elde edilen sonuçlara
göre
karayolları
ile
yolcu
taşımacılığında elde edilen katma değer

(0,107044)

tahminlerine göre 1998-2008 yılları
arasında olan karayolları ile yolcu
taşımacılığında olan katma değerin
2008 yılından sonrasında artış olduğu
gözlenmiştir.
Analizler yapılırken
yolcu başına düşen getirileri ile taşınan
yolcu sayıları arasındaki ilişkiye
bakılmış, bu ilişkinin anlamlı olup
olmadığına karar verilmiştir. Daha
sonra yolcu başına getirilerin eğilimi
zaman serisine göre belirlenmiş ve bu
eğilime göre 2008 den itibaren gelecek
yıllarda yolcu başına getiriler ile taşınan
yolcu sayıları gözlem verisi olarak
kullanılarak sonraki yıllarda yolcu
başına getiri tahminleri ile taşınabilecek
yolcu sayıları bulunmaya çalışılmıştır.
Geliştirilen analizde taşınan yolcu
sayısı, gelir ve giderlerden oluşan katma
değer tahmini yapılarak ileriki yıllardaki
etkisi gözlemlenmeye çalışılmıştır.

Karayolu ile yolcu taşımacılığında
katma
değerinin
hesaplanmasında
zaman serileri analizi 10 yıllık verinin
olması ileriye dönük katma değer
tahmini açısından yeterli olduğu
düşünülmüştür.
Daha
uzun
projeksiyonlar elde etmek için uzun
dönemli verilere ihtiyaç duyulmaktadır.
Sonraki dönemlerde kayırların düzenli

ve doğru tutulması ile elde edilecek
veriler ile daha uzun dönemler için
sağlıklı
projeksiyonlar
elde
edilebilecektir.
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KÜRESEL FİNANSAL KRİZ SONRASI TÜRKİYE’NİN ULUSAL
REKABET EDEBİLİRLİK ANALİZİ
Özgür TOPKAYA1, Cüneyt KILIÇ2, Burcu KILINÇ SAVRUL3
1-2-3

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Özet : İktisadi faaliyetler ve sermaye hareketleri üzerine var olan sınırların ortadan kalkması,
dünya çapında mal ve hizmet piyasalarının entegrasyonuna yol açmaktadır. Küresel piyasalarda
etkin katılımı hedefleyen ulusal ekonomiler, rekabet edebilirliklerini artırmak için sürekli bir yarış
içerisindedirler. Küresel düzeyde rekabet edebilirlik, ulusal ekonomilerin refah düzeylerini
arttırabilmelerinin önünde yer alan ve çözülmesi gereken en önemli sorunlardan birisi olarak yer
almaktadır. Öte yandan 2007 yılında başlayan, 2008–2010 yılları arasında etkileri yoğun şekilde
hissedilen küresel finansal kriz sonrası dünya; içine girdiği ekonomik gerilemeden henüz
kurtulmaya başlamışken, krizin piyasalar üzerindeki etkilerinin siyasi krizler ve kamu borç
yüklerinin aşırı artışı şeklinde devam ettiği gözlemlenmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin ulusal
rekabet edebilirliğinin görünümü ve rekabet edebilirlik gücünün arttırılabilmesi için yapılması
gerekenler küresel ekonomik kriz ve sonrası dönemde mevcut istatistiki veriler ve ilgili literatürün
taranması yöntemi ile ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Küresel Rekabet, Dünya Ekonomik Forumu, Türkiye’nin Rekabet
Edebilirliği, Rekabet Stratejileri, İşgücü

TURKEY’S NATIONAL COMPETITIVENESS ANALYSIS
FOLLOWING THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS
Abstract: Elimination of barriers over economic activities and capital cause integration of goods
and services markets in a global scale. National economies that target effective participation in
global markets enter into competition to increase their competitiveness levels. Competitiveness in
a global scale lies in front of the national economies as a complex and significant problem to
increase their wealth levels. On the other hand, global markets which witnessed the global
economic crisis started in 2007 and felt most between 2008-2010 are in the process of recovery
following the period of economic downturn. However, several political and excessive sovereign
debt levels problems are still observed. This study aims to put forward competitiveness outlook of
Turkey at the international level and to suggest ways of improving its power in this arena by using
existing statistical data and conducting literature review.
Key Words: Global Competition, World Economic Forum, Turkish Competitiviness, Competition
Strategies, Labor Force

1. GİRİŞ
Günümüzde malların, hizmetlerin ve
sermayenin dolaşımının serbest olması,
ulusal ekonomilere küresel piyasalarda
fırsatlar
sunmaktadır.
Teknolojik
gelişmeler paralelinde, işletmelerin siyasi,
sosyal ve ekonomik çevrede ihtiyaç
duydukları bir dizi altyapı düzenlemesini
gerçekleştirebilen ulusal ekonomiler, hem
kendi işletmelerinin küresel piyasalarda
daha kolay faaliyet göstermelerini hem de
yabancı işletmelerin kendi ekonomilerine
katılmalarını
sağlayarak,
küresel
piyasalarda öne çıkmaktadırlar. Gayri Safi
Yurtiçi Hasılalarında (GSYİH) önemli
artışlar kaydeden bu ekonomiler, söz
konusu
düzenlemeleri
henüz
gerçekleştirmeyen ülkelerin de üretim
altyapılarını
dönüştürmelerine
yol
açmaktadır.
Rekabet edebilirlik dünyada ulusal
ekonomik politikaların temel amacını
oluşturmaktadır. Ancak rekabet edebilir bir
ekonominin
yaratılmasında
farklı
politikalar
güdülmektedir.
Birçok
akademisyen rekabet edebilirlik kavramı
üzerine farklı görüşler ortaya koymuştur
(Delgado
vd.:
2012,2).
Rekabet
işletmelerin mal ve hizmet piyasalarını ve
piyasalardaki koşulları etkileme gücüdür.
Rekabet stratejik bir faktör olarak;
ekonomik faaliyetlerin sınırlanmadığı ya
da tamamen engellenmediği ve etkin bir
şekilde sürdürüldüğü ideal bir ortamdır

(Ergun ve Yılmaz, 2013:131). Rekabet
edebilirlik ulusal ya da bölgesel bir
ekonominin katma değer bakımından ithal
ettiği ürünlerden daha fazlasını ihraç
etmesidir (Atkinson, 2013:2). Rekabet
sürecinin istenilen sonuçlara ulaşabilmesi
için bir ekonomide piyasaya giriş çıkışlar
serbest olmalıdır. Ticaret ve sözleşme
yapma özgürlüğü olmalıdır. Etkin bir
parasal sistem mevcut olmalıdır. Ticareti
engelleyici
uygulamalar
en
aza
indirilmelidir. Piyasalar şeffaf olmalıdır
(Aktan ve Vural, 2004:15).
Rekabet ve rekabet edebilirlik her ne kadar
iktisat literatüründe geçmişten günümüze
varolan kavramlar olsalar da; ulusal
rekabet edebilirlik ya da ülkelerin rekabet
edebilirliği kavramı 1970’lerin sonlarında
Dünya Ekonomik Forumu’nun ulusal
ekonomilerin rekabet güçlerini ölçmeyi
amaçlayan endekslerini yayınlamasıyla
ortaya çıkmıştır (Szentes, 2012:4). İlk kez
1979’da “Avrupa Sanayinin Rekabet
Edebilirliği Raporu” ve ardından “Küresel
Rekabet Edebilirlik Raporu” şeklinde yıllık
olarak yayınlanan raporlar ile Dünya
Ekonomik Forumu rekabet edebilirliği
sadece işgücü ve sermaye verimliliği
olarak değil, daha geniş bir kriter yelpazesi
içerisinde değerlendirmeye başlamıştır
(World Economic Forum, 2009:29).
Uluslararası rekabet edebilirlik; ülkelerin
sahip oldukları üretim faktörleri nispetinde
uluslararası mal ve hizmet piyasalarını ve

bu piyasalardaki
gücüdür.

koşulları

düzenleme

Rekabet gücü bir ülkenin ekonomik refah
ve yaşam standardını yükseltebilmesi için
gerekli ekonomik güçtür. Yani rekabet
gücü ülkelerin beş, on yıl içerisindeki
büyüme potansiyelini gösterir (Aktan ve
Vural, 2004:83-84).
Ulusal rekabet edebilirlik kavramsal olarak
bir ülkenin verimlilik seviyesini belirleyen
kurumlar, politikalar ve faktörlerdir.
Verimlilik
seviyesi
nihayetinde
ekonominin ulaşabileceği refah düzeyini
belirlemektedir. Bunun yanı sıra verimlilik
bir ekonomide yapılan yatırımların
getirisini belirlemekte ve bu getiriler
ülkenin büyüme oranlarının temel itici
gücü olmaktadır. Diğer bir ifadeyle rekabet
edebilir bir ekonomi zaman içerisinde ivme
kazanarak daha hızlı büyümektedir. Bu
yüzden rekabet edebilirlik içerisinde statik
ve dinamik öğeleri içeren bir kavramdır.
Buna rağmen bir ülkenin verimliliği, onun
sürdürülebilir yüksek düzeyde gelir elde
edebilme kapasitesini belirlemektedir.
Ayrıca verimlilik yatırım getirilerinin
başlıca belirleyicisidir ki, bu bir
ekonominin
büyüme
potansiyelinin
açıklanmasında en önemli faktörlerden
birisidir (World Economic Forum, 2013:4).
Sürdürülebilir rekabet edebilirlik ise bir
ülkenin;
sosyal
ve
çevresel
sürdürülebilirliğini güvence altına alarak

uzun vadede verimli kalmasını sağlayan
kurumlar, politikalar ve faktörlerdir (World
Economic Forum, 2013:61). Sürdürülebilir
rekabet
edebilirlik
özünde
beşeri
kaynakların beceri ve nitelik düzeylerinin
arttırılması ile ilgili bir kavram olarak
değerlendirilebilir.
2006 yılına kadar farklı metodolojiler ile
hazırlanmış endeksler kullanan Dünya
Ekonomik Forumu, bu tarihten itibaren
Jeffrey Sachs ve John McArthur’un
hazırladığı “Büyüme Rekabet Edebilirlik
Endeksini” terk ederek, yeni “Küresel
Rekabet
Edebilirlik
Endeksini”
uygulamaya başlamıştır. 2006 yılında
endeksin değişmesinde, 1980 yılından
2005 yılına kadar geçen dönemde rekabet
edebilirlik kavramının dönüşümü ve
küresel ekonomide gözlemlenen büyük
değişim etkili olmuştur. Ayrıca uygulanan
metodolojinin güncellenmesi, değişen
uluslararası çevreye uyum sağlayacak
şekle
dönüştürülmesi
ve
endeks
kapsamında yer alan ülkelerin farklı
karakteristikleri, 2006 yılında yeni bir
endeksin benimsenmesinde rol oynamıştır
(World Economic Forum, 2006:iv).
Ülkelerin ulusal rekabet edebilirliklerini
küresel
piyasaların
durumu
belirlemektedir. 2007 yılında başlayan ve
2008 yılında gelişmiş ekonomilerin reel
GSYİH düzeylerinde dördüncü çeyrekte
%7.5’lik düşüşe yol açan küresel
ekonomik kriz, ülke ekonomileri açısından

ciddi sorunlar
yaratarak ekonomik
aktiviteleri olumsuz etkilemiştir. Aynı
dönemde yükselen piyasa ekonomileri de
krizden etkilenmiş ve büyüme oranlarında
%4’lük düşüşler yaşanmıştır. Söz konusu
düşüşler hem finansal hem de ticari
kanallardan
ülkelere
yayılmaktadır
(International Monetary Fund, 2009:xv).
Ekim 2009 yılında küresel ekonomi
yeniden büyüme trendine girerek, krizin
etkilerinin
zayıfladığı
görülmeye
başlanmıştır. Büyümeyi tetikleyen etkenler
ise gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
uygulanan güçlü kamu politikaları ve
Uluslararası
Para
Fonu
(IMF)’nin
uluslararası düzeyde aldığı önlemler
olmuştur (International Monetary Fund,
2009:x).
Türkiye’de 2002-2007 yılları arasında
GSYİH düzeyi ortalama %7 büyümüştür.
Bu büyümenin altında bu dönemde siyasi,
sosyal ve ekonomik çevrelerde oluşan
güven ortamına bağlı olarak artan
doğrudan yabancı sermaye girişi ve özel
sektör yatırımları yatmaktadır. Buna karşın
2008’den itibaren tüm dünyayı etkilemeye
başlayan küresel finansal kriz Türkiye’de
de reel sektörü ve beklentileri olumsuz
etkilemiştir.
Uluslararası
sermaye
akışlarındaki yavaşlama ile birlikte iç talep
daralmış ve kredi veren kurumlar pozisyon
almak zorunda kalmışlardır. Bu gelişmeler
sonucunda 2008 yılından bu döneme kadar
süren 27 çeyrek dönemlik büyüme sona
ermiştir (Taban, 2011:17).

Türkiye ekonomisi diğer gelişmekte olan
ülke ekonomileri paralelinde küresel
finansal krizden etkilenmiştir. Küresel
finansal krizin etkilerinin en yoğun
hissedildiği 2007 yılının dördüncü
çeyreğinde GSYİH düzeyi %6,2 düşmüş
ve yıllık GSYİH büyümesi 4,7 olarak
gerçekleşmiştir. 2008 yılında ise büyüme
%0,7 olarak gerçekleşmiştir (TÜİK,
2009:1). 2009 yılında GSYİH sabit fiyatlar
ile %4,8 küçülmüştür (TÜİK, 2010:1).
2010 yılında GSYİH düzeyi sabit fiyatlarla
%9,2 büyüyerek ülke krizden çıkmıştır
(TÜİK, 2011:1).
Çalışmanın bundan sonraki kısmında
küresel piyasaların kriz sonrası görünümü,
küresel rekabet edebilirlik endeksi, Türkiye
ve ardından küresel rekabet edebilirliğin
arttırılmasında
yapılması
gerekenler
değerlendirilmektedir.
2.
KRİZ
SONRASI
KÜRESEL
PİYASALAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
BÜYÜME
Küresel ekonomi, Büyük Buhran’dan
buyana yaşanan en büyük ekonomik
durgunluk dönemini atlatmıştır. Küresel
ekonomik durgunluk, gelişmiş büyük
ekonomilerde görülen finansal kriz ile
başlamış ve bu kriz beraberinde küresel
finans piyasalarının işlevsel olarak
bozulmalarına ve küresel ticaret akışının
durmasına yol açmıştır. Küresel ekonomik

düzelme devam etmesine rağmen, krizin
temel özellikleri ve etkileri akademik ve
politika tartışmalarında sürmektedir. ABD
kaynaklı olmasına rağmen krizin küresel
çapta yayılması ve maliyeti, tartışmaların
bir boyutunu oluşturmaktadır. Karmaşık
finansal
araçların
ve
uluslararası
sermayenin yoğun olarak kullanılması,
dünya çapında krizin yayılmasında rol
oynamıştır. Krizin küresel ekonomik
aktivitelerde önemli düşüşlere yol açması
sürpriz olmasa da bu düşüşün kapsamı ve
süresi önemli bir araştırma konusudur
(Claessens vd., 2010:247).

Küresel ekonominin, kriz sonrası dönemde
büyümeye devam edeceği, dünya üretim
büyümesinin 2014 yılında %4’e çıkacağı
öngörülmektedir. Gelişmiş ekonomilerde
ekonomik aktivitelerin zaman içerisinde
hızlanacağı tahmin edilmektedir. Özel
sektör
talebinin
Amerika
Birleşik
Devletleri’nde daha sağlıklı olduğu, buna
karşın Avro alanında ise yavaş olduğu
ortaya konmaktadır. Yükselen piyasalarda
ve
gelişmekte
olan
ekonomilerde
ekonomik aktivitelerde herhangi bir
aksaklık görülmemektedir (International
Monetary Fund, 2013:xv).

Tablo 1: 2013 Yılı İtibariyle Küresel Ekonominin Görünümü
R e e l G S Y İ H Tüketici Fiyatları1 Cari Hesap Dengesi2 İ ş s i z l i k 3
Tahmin
Tahmin
Tahmin
Tahmin
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Gelişmiş Ekonomiler Ortl. 1.2
1.2
2.2
2.0
1.7
2.0
-0.1 -0.1 -0.1 8.0
8.2
8.1
ABD
2.2
1.9
3.0
2.1
1.8
1.7
-3.0 -2.9 -3.0 8.1
7.7
7.5
Avro Alanı
-0.6 -0.3 1.1
2.5
1.7
1,5
1.2
2.3
2.3
11.4 12.3 12.3
Japonya
2.0
1.6
1.4
0.0
0.1
3.0
1.0
1.2
1.9
4.4
4.1
4.1
Çin Halk Cumhuriyeti
7.8
8.0
8.2
2.6
3.0
3.0
2.6
2.6
2.9
4.1
4.1
4.1
Hindistan
4.0
5.7
6.2
9.3
10.8 10.7 -5.1 -4.9 -4.6 Güney Amerika
2.6
3.4
4.1
6.8
7.2
6.7
-1.7 -1.6 -2.1 Orta Doğu ve Kuzey Afr.
4.8
3.1
3.7
10.7 9.6
9.0
12.5 10.8 8.9
Bağımsız Devletler(CIS)
3..4 3.4
4.0
6.5
6.8
6.5
3.2
1.9
0.9
Sahra Altı Afrika
4.8
5.6
6.1
9.1
7.2
6.3
-2.8 -3.5 -3.9 Gelişmekte olan AvrupaÜ. 1.6
2.2
2.8
5.8
4.4
3.6
-4.3 -4.7 -4.9 Türkiye
2.6
3.4
3.7
8.9
6.6
5.3
-5.9 -6.8 -7.3 9.2
9.4
9.5
Not: Bazı ülkeler ile ilgili veriler mali yıl bazında verilmiştir. Bu konuyla ilgili IMF veritabanını ziyaret
ediniz.
1.Tüketici fiyatlarında meydana gelen hareketlilikler yıllık ortalamalar şeklinde verilmektedir.
2. GSYİH yüzdesi

3. Yüzde. İşsizliğin ulusal tanımları değişiklik gösterebilir.
Kaynak: International Monetary Fund, World Economic Outlook, Hopes, Realities, Risks, Washington,
April 2013, p.48,p.56., p.60, p.62, p.66, p.69 kaynağından derlenmiştir.

Tablo’da gelişmiş ekonomilerin 2012
yılında GSYİH büyümelerinin %1.2 olarak
gerçekleştiği görülmektedir. 2014 yılı için
GSYİH büyüme oranının %2.2 olarak
gerçekleşeceği öngörülmektedir. Süregelen
borç krizi sebebiyle Avrupa Birliği’nin
gelişmiş ülkelerinin yer aldığı Avro
alanında ise 2012 yılında GSYİH oranı %0.6 azalmıştır. Ancak negatif yönlü seyrin,
2014 yılında pozitife geçeceği tahmin
edilmektedir. Avro alanı dışında diğer
ekonomilerde GSYİH’nın yıllık gelişimi
ile ilgili negatif yönlü bir seyir
gözlemlenmemektedir. Küresel olarak
tabloda sunulan ekonomilerde, ABD cari
hesap dengesi ve Avro alanı GSYİH
oranları hariç krize işaret edecek olumsuz
bir durum görülmemektedir.
Orta üst gelir grubunda yer alan Türkiye
GSYİH oranlarında 2012 yılında %2.6’lık
bir artış kaydetmiştir. Büyümenin 2014
yılında %3.7 olarak gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir. Tüketici fiyatlarının ise
düşeceği öngörülmektedir. 2012 yılı
tüketici
fiyatları
%8.9
olarak
gerçekleşirken, 2014 yılında %5.3 olarak
gerçekleşeceği
ve
düşeceği
öngörülmektedir. Cari hesap dengesi ise
Türkiye’nin önemli sorunlarından birisi

olmaya devam etmektedir. 2012 yılında %
-5.9 olan cari hesap dengesi açık
vermektedir. Açığın 2014 yılında %-7.3
olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.
İşsizlik oranları ise 2012 yılında %9.2
olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı tahmini
ise %9.5 şeklindedir.
3.
KÜRESEL
REKABET
EDEBİLİRLİK
ENDEKSİ
VE
TÜRKİYE’NİN GÖRÜNÜMÜ
Rostow’un 1960 tarihli çalışması, ülkelerin
ekonomik büyüme açısından beş aşamadan
geçtiklerini ortaya koymuştur. Michael
Porter (2002) Rostow’un tipolojisini günün
koşullarına
uyarlayarak
ekonomik
kalkınmayı (ekonomik büyümeye karşılık)
üç
aşamalı
bir
süreç
olarak
değerlendirmiştir. Bunlar faktör yönelimli
kalkınma aşaması, verimlilik yönelimli
kalkınma ve yenilikçilik yönelimli
kalkınma aşamaları şeklindedir. Ayrıca bu
aşamalar arasında iki geçiş aşaması
bulunmaktadır (Acs ve Autio, 2010:1).
Küresel rekabet edebilirlik endeksi
Porter’in çalışması paralelinde ülkeleri
faktör yönelimli ülkeler, verimlilik
yönemli ülkeler ve yenilikçilik yönelimli
ülkeler
şeklinde
gruplandırmaktadır.

Şekil 1: Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi

Kaynak: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2013-2014, Editor: Klaus
Schwab, Switzerland, 2013, p.9.

Şekilde küresel rekabet
edebilirlik
endeksine yer verilmektedir. Endeks üç alt
bölümden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla
temel ihtiyaçlar alt endeksi, verimlilik
arttıran etkenler endeksi ve yenilikçilik ve
üst düzey üretimi arttıran etkenler alt
endeksi şeklindedir. Temel ihtiyaçlar alt
endeksinde
kurumlar,
altyapı,
makroekonomik
çevre,
sağlık
ve
ilköğretim sütünları yer almaktadır. Temel
ihtiyaçlar alt endeksi; faktör yönelimli
ülkeler için önemli sütunlardır.
Faktör yönelimli ülkeler öncelikli olarak
vasıfsız işgücü ve doğal kaynakları ile

küresel
alanda
rekabet
etmeye
çalışmaktadırlar. Şirketler fiyat düzeyi
üzerinden rekabet ederler ve temel ürünleri
ve malları satarlar. Bu ülkelerdeki düşük
verimlilik düzeyi çalışanların düşük ücret
almalarına yol açmaktadır. Bu aşamada yer
alan ülkelerin rekabet edebilirliklerini
sürdürebilmeleri, kamunun ve özel
kurumların gelişiminde (sütun 1), gelişmiş
bir altyapının olmasında (sütün 2), durağan
makroekonomik
bir
çevreye
sahip
olmalarında (sütun 3) ve en azından
ilköğretim eğitimi almış sağlıklı bir
işgücünün var olmasında (sütun 4)
yatmaktadır (World Economic Forum,
2013:10).

Faktör yönelimli ülkeler rekabet edebilirlik
düzeylerini arttırdıkça, verimlilikleri ve
çalışanlara ödenen ücretler gelişmeyle
birlikte artar. Ülkeler daha sonra bu
aşamadan verimlilik yönelimli ülkeler
kategorisine geçerler. Bu aşamada yer alan
ülkeler daha verimli üretim süreçleri
geliştirmek ve ürün kalitesini arttırmak
zorundadırlar. Çünkü ücretler artmıştır ve
ürün fiyatlarını yükseltmeleri mümkün
değildir. Bu noktada rekabet edebilirlik
büyük ölçüde yüksek öğretim ve mesleki
eğitim (sütun 5), etkin mal piyasaları
(sütun 6), iyi işleyen işgücü piyasaları
(sütun 7), gelişmiş finansal piyasalar

(sütun 8), mevcut teknolojilerin üretime
katkısından faydalanma (9. sütun) ve
büyük yurtiçi ya da yurdışı piyasasına
sahip olma (sütun 10) gibi faktörlerden
yararlanmaktadır. Son olarak, ülkeler
yenilikçilik-yönelimli aşamaya geçtikçe
çalışanlara ödenen ücretler ve ortaya çıkan
iyi yaşam koşulları en üst düzeye gelir. Bu
aşamada işletmelerin sürekli yeni ve eşsiz
ürünler üretmeleri ile ülkeler rekabet
edebilir durumda kalabilirler. Bu aşamada
işletmeler karmaşık üretim süreçleri (sütun
11) ve yeni üretim süreçleri geliştirerek
(sütun 12) rekabet etmektedirler (World
Economic Forum, 2013:10).

Tablo 2: GSYİH Düzeylerine Göre Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri

KBGSYİH(US$) Eşikleri
Temel İhtiyaçlar Alt Endeksi
Ağırlığı (%)
Verimlilik Arttıran Faktörler Alt
Endeksi Ağırlığı (%)
Yenilikçilik ve Karmaşık Üretim
Faktörleri Ağırlığı (%)

1. Aşama
Faktör
Yönelimli
<2.000

Ülkelerin Gelişme Aşamaları
1. Aşamadan
2. Aşama
2. Aşamadan
2. Aşamaya
Verimlilik
3. Aşamaya
Geçiş
Yönelimli
Geçiş
2.000-2.999
3.000-8.999
9.000-17.000

3. Aşama
Yenilikçilik
Yönelimli
>17.000

60

40-60

40

20-40

20

35

35-50

50

50

50

5

5-10

10

10-30

30

Not: Tam olarak uygun ağırlıkların görülmesi için ilgili ülkenin profiline bakınız.
Büyük oranda maden kaynaklarına bağımlı ülkeler için GSYİH oranı gelişmişlik seviyesi noktasında tek kriter
değildir.
Kaynak: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2013-2014, Editor: Klaus Schwab,
Switzerland, 2013, p.10.

Tablo’da faktör yönelimli,
yönelimli ve yenilikçilik

verimlilik
yönelimli

ülkelerin
gelişmişlik
düzeylerinin
KBGSYİH
düzeyi
üzerinden
bölümlendirilmesine yer verilmektedir.
Faktör yönelimli ülkelerin KBGSYİH

düzeyleri 2.000 doların altındadır. Faktör
yönelimli ülkeler grubundan, verimlilik
yönelimli
ülkeler
grubuna
geçiş
aşamasında olan ülkelerin KBGSYİH
düzeyleri ise 2.000-3.000 dolar aralığında
bulunmaktadır.
Verimlilik
yönelimli
ülkelerin KBGSYİH düzeyleri ise 3.0008.999 dolar aralığında yer almaktadır.
Verimlilik yönelimli ülkeler grubundan,
yenilikçilik yönelimli ülkeler grubuna

geçiş aşamasında olan ülkelerin KBGSYİH
düzeyleri
ise
9.000-17.000
dolar
düzeyindedir.
Yenilikçilik
yönelimli
ülkeler grubunun KBGSYİH düzeyi ise
17.000
dolardan
fazladır.
Türkiye
KBGSYİH
düzeyi
bakımından
değerlendirildiğinde 2. aşamadan 3.
aşamaya geçiş yapmakta olan ülkeler
grubunda yer almaktadır.

Tablo’da Türkiye’nin Dünya Ekonomik
Forumu, Küresel Rekabet Edebilirlik
Endeksi’ndeki
görünümüne
yer
verilmektedir. 2006 yılından 2013 yılına
kadar yer verilen verilerde Türkiye’nin
özellikle son yıllarda gelişme gösterdiği
ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin 2009
yılından itibaren rekabet edebilirlik
kapasitesinin arttığı görülmektedir. 2013-

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Endekste Yer Alan Toplam Ülke Sayısı
122 131 13
139
Örneklemin Ortalama Puanı
4,22 4,19 4,21 4,17
Yüksek Gelirli OECD Üyesi Ülkeler Ortalaması
5,06 5,04 5,03 4,96
Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ülkeler Ortalaması
3,89 3,87 3,91 3,89
Üst ve Orta Gelir Grubunda Yer Alan Ülkeler Ortalaması
4,13 4,05 4,09 4,09
Türkiye’nin Puanı
4,13 4,24 4,14 4,16
Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri
58
53
63
61
Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi Veritabanı

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

Tablo 3: Türkiye’nin Dünya Ekonomik Forumu, Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi’ndeki
Görünümü

139
4,18
0,94
3,93
4,10
4,24
61

142
4,20
4,97
3,96
4,13
4,28
59

144
4,20
4,99
3,90
4,14
4,45
43

148
4,18
4,95
3,93
4,12
4,45
44

2014 dönemi için yayımlanan raporda
Türkiye 148 ülke arasında 44. sırada yer
almaktadır. Türkiye’nin de içerisinde
bulunduğu üst ve orta gelir grubunda yer
alan ülkeler ortalaması 4,12 ile Türkiye’nin
4,45’lik puanı değerlendirildiğinde ülkenin
yüksek gelirli OECD üyesi ülkeler
ortalaması olan 4,95’e doğru ilerlemekte
olduğu görülmektedir.

4.
TÜRKİYE’NİN
STRATEJİSİ

REKABET

Türkiye’de rekabet konusunda kaydedilen
gelişmeler Avrupa Birliği (AB) ile
ilişkilerin belirli bir aşamaya gelmesi ile
gündeme gelmeye başlamıştır. AB ile
Gümrük Birliği (GB) sonrası rekabet
konusu da kurumsal ve hukuksal anlamda
etkili bir şekilde kamu ve hukuk sistemine
girmiştir. GB’ye dahil olan ülkeler
arasında ticaretin serbest hale gelmesi
doğal olarak rekabete yol açmaktadır
(Yılmaz, 2011:4).
2000’li yılların başından itibaren Güçlü
Ekonomiye
Geçiş
Programı
ile
uygulanmaya
başlanan
ekonomi
politikaları ve gerçekleştirilen yapısal
reformlar sonucunda sağlanan makro
ekonomik istikrarın yanısıra, küresel
ekonomik ortamın 2008 küresel finansal
kriz dönemi haricinde büyümeye uygun bir
yapı arz etmesi sayesinde Türkiye,
ekonomik ve sosyal alanda önemli
ilerlemeler kaydetmiştir.
Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri ürün
ve hizmetlerini üretmede gelişmiş ülkelerin
gerisinde kalmıştır (Aktan ve Vural,
2004:99). Türkiye’nin uluslararası rekabet
gücünü ve dünya ihracatından aldığı payı
arttırması
için
imalat
sanayiinde
dönüşümün gerçekleştirilmesi,
katma
değeri yüksek
ve
ileri teknoloji
sektörlerinin payının arttırılması temel

amaç
olarak
belirlenmiştir
(DPT,
2013:100). Türkiye’nin mevcut rekabet
stratejisini ekonomide üretim kapasitesinin
arttırılarak
rekabet
gücününün
geliştirilmesi ve büyümenin hızlandırılması
oluşturmaktadır. 1981–2012 arası dönemde
gerçekleşten %4,3’lük ortalama GSYİH
büyümesinin yalnızca %0,2’si toplam
faktör verimliliğinde elde edilen artışlar ile
gerçekleşmiştir. Bu nedenle verimlilik
odaklı bir yaklaşımla rekabet gücü
arttırılarak, cari açık sorunu yaşanmadan
yüksek ve istikrarlı büyümeye ulaşılması
öngörülmektedir (DPT, 2013:172).
Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı
2014–2018
yıllarını
kapsayan
10.
Kalkınma Planı’nda rekabet gücünü ve
büyüme hızını arttıracak üç unsurun
belirlendiği ifade edilmektedir. Bunlar;
işgücünün
niteliğinin
ve
gelişim
kapasitesinin arttırılması, bilgiye dayalı
üretim eksenli dönüşümün sağlanması ve
verimliliğin arttırılmasıdır (Haberturk, 10
Aralık 2013).
Dünya Ekonomik Forumu, Küresel
Rekabet
Edebilirlik
Endeksi’nde
belirtildiği üzere Türkiye gelişmişlik
sıralamasında, en üst grupta yer alan
yenilikçilik yönelimli ülkeler grubuna
geçiş
aşamasında
yer
almaktadır.
Bakanlığın belirlediği stratejiye paralel
olarak; yenilikçilik yönelimli ülkeler
grubunda yer alma, işgücünün niteliğinin
ve gelişim kapasitesinin arttırılmasına

bağlıdır. Yenilikçilik yönelimli ülkeler
grubunda yer alabilmek ve ulusal rekabet
edebilirlik düzeyini arttırabilmek için,
mevcut
işgücünün
vasıf düzeyinin
arttırılması büyük önem taşımaktadır.
Mevcut
işgücünün
niteliklerinin
geliştirilmesi ise yaşamboyu öğrenim
anlayışı ile mümkündür. Çağın gerektirdiği
insan kaynakları ihtiyacı eğitim sistemi
yoluyla karşılanmasına rağmen; sürekli
değişen mal ve hizmet piyasalarındaki
üretim organizasyonları işgücünün zaman
içerisinde
vasıf
düzeyini
etkisizleştirmektedir. Bu durum rekabet
açısından
büyük
dezavantajlar
yaratmaktadır. Sürekli olarak eğitim
faaliyetleri yoluyla vasıf düzeyini koruma
ve arttırma şeklinde bireysel bir
motivasyona sahip işgücünü barındırma
çok büyük önem taşımaktadır. Buna
rağmen;
sosyo-ekonomik
yapıda
yaşamboyu
öğrenme
faaliyetlerinin
yaygınlaştırılması ve tek tek tüm insan
kaynaklarının bu sisteme dahil edilerek
mevcut
işgücünün
vasıf düzeyinin
mümkün olan en üst seviyelerde tutulması
gerekmektedir.
Günümüzde ulusların iktisadi yönden
gelişmişlik düzeylerini belirlemede, en
önemli faktörlerin başında eğitim ve o
ülkenin sahip olduğu insan kaynaklarının
niteliği gelmektedir. Yaygın eğitim yoluyla
insan kaynaklarına ve aynı zamanda
işletme ve toplumların geleceğine yatırım
yapılmaktadır. Bu eğitim türü, refah düzeyi

ve yaşam kalitesinin arttırılmasında
öncelikli bir özelliğe sahiptir. Yaygın
eğitim bireysel boyutta; kişisel gelişim,
kendine
güven
duyma,
kendini
gerçekleştirme, daha iyi iş, daha fazla
ücret; ekonomik boyutta ise büyüme,
rekabet gücü ve verimlilik artışı, sosyal
boyutta ise katılımcılık, gelir dağılımı,
yoksulluğun önlenmesi, sosyal uyum,
toplumsal aidiyet ve çevrenin korunması
gibi politika alanlarının merkezinde yer
almaktadır (Murat, 2009:44).
Türkiye’nin rekabet stratejilerinden bir
diğerini ise verimliliğin arttırılması
oluşturmaktadır. Etkin politikalar yoluyla
ulusal ekonomi, küresel piyasalarda
başarılı olacak şekilde verimliliğini
artırırsa
ülkenin
refah
düzeyini
yükseltebilir. Verimlilik artışı, üretilen
malların değerini artıracak ve karşılanması
gereken
küresel
talep
havuzunu
genişletecek şekilde ulusal gelirleri
iyileştirecektir. Küreselleşme, rekabet
edebilirliği yüksek ülkeler için yeni büyük
piyasalar açarak verimlilik getirilerini
arttırmaktadır. Ayrıca küreselleşme serbest
ticaret yoluyla, düşük verimlilikle çalışan
ülkeler açısından düşük verimliliğin
maliyetini yükseltmektedir. Bu noktada en
önemli
zorluk,
işletmelerin
ve
çalışanlarının
verimlilik
düzeylerini
gününün şartlarına uyarlayacak şartların
yaratılması oluşturmaktadır (Porter vd.,
2007:52).

Türkiye’nin son rekabet stratejisini ise
verimlilik
düzeyinin
arttırılmasında
izlenecek başlıca yöntem olarak, ekonomik
yapının yenilikçilik yönelimli kalkınma
üzerine
kurulması
oluşturmaktadır.
Sektörel alanlarda politika yapanların,
geçmiş dönemlerde verimli kaynakların
biriktirilmesi şeklinde ifade edilen eski
ekonomi ile başarının yakalanmasının güç
olduğunu öngörmeleri gerekmektedir.
Bunun
yerine
politika
yapıcıların,
ekonomik büyümede insan kaynakları ve
entelektüel sermayenin toprak ve işgücü
gibi geleneksel varlıkların yerini aldıklarını
görmeleri önemli bir unsurdur. Sanayi
büyümesini sağlayan yenilikçilik; bilimsel,
teknik, örgütsel ve yönetimsel varlıkların
verimli kullanılmasını içermektedir. Diğer
yandan devletin uyguladığı sanayi
politikası sadece işletmelerin verimlilik
kazançları
endişeleri
üzerine
yoğunlaşmamalıdır. Aynı zamanda bu
politika yenilikçilik yoluyla ortaya konan
girişimsel fırsatların azami düzeye
çıkarılması ile ilgili konuları içermelidir.
Her iki konu da ekonomik kalkınmada ve
yenilikçilik yönelimli bir ekonominin
yaratılmasında
önemli
noktaları
oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin
sanayi politikalarının sonuçta sanayi
kalkınmasını sağlayan yeni iş fikirlerinin
üretilmesinin bir aracı olarak yenilikçiliğin
stratejik rolünü ön plana çıkarmaları bu
yüzdendir (Sung, 2005:6).

5.
TÜRKİYE’NİN
REKABET
EDEBİLİRLİĞİNİN ARTTIRILMASI
İLE İLGİLİ ÖNERİLER
Küreselleşme,
bilgi
ve
iletişim
teknolojilerinde kaydedilen gelişmeler,
ticaret bakımından ülke sınırlarının ortadan
kalkması; bölgesel ve ulusal piyasaların,
uluslararası piyasalarla entegre olmasına
yol açmıştır. Entegrasyonun söz konusu
olduğu yeni ekonomik yapıda 1980’li
yıllardan beri mücadele eden Türkiye’nin
belirlediği rekabet stratejilerinin yanısıra,
piyasanın gerektirdiği bir takım başka
tedbirlerin de uygulamaya konması
gerekmektedir. Bu tedbirler, rekabet
edebilirlik politikasının oluşturulması ve
uygulanması, piyasa ekonomisinin tam
olarak işlevsellik kazanması, sürdürülebilir
bir rekabet dengesinin oluşturulması,
enerjide
dışa
bağımlılığın
ortadan
kaldırılması ve son olarak yolsuzlukların
önüne geçilmesidir.
Rekabet edebilirlik refahın arttırılmasında
temel bileşeni oluşturmaktadır. Makro
ekonomik değişiklikler, siyasi gelişmeler,
kaynaklarda
meydana
gelen
fiyat
dalgalanmaları ve doğrudan yabancı
sermaye akışı GSYİH düzeylerini belirli
bir dönem için ileriye götürse de, ülkeler
için refahın en güvenilir kaynağını ulusal
ekonominin
verimlilik
potansiyeli
oluşturmaktadır.
Rekabet
edebilirlik,
rasyonel makro ekonomi politikalarının
başlıca konusudur. Kısa vadeli makro

ekonomik yönetim önemli olsa da,
hükümet politikalarının odak noktasında
rekabet edebilirlik bulunmalıdır (Porter
vd., 2007:52).
Rekabet edebilirliğin arttırılması ile ilgili
olarak piyasa ekonomisinin tam olarak
işlevsellik kazanması önemli bir faktördür.
Özel mülkiyetin korunması, serbest
ticaretin kabul edilmiş olması, sözleşme
özgürlüğünün olması, hukuk ve ahlak
konularının ileri düzeye taşınması, gelenek
ve teamüllerin toplumun tüm kesimleri
tarafından
kabul
edilmiş
olması
gerekmektedir. Piyasa ekonomisi rekabete
dayanmaktadır.
Rekabet
üretim
faaliyetlerinin devamlılığını sağlamaktadır
(Yayla, 2011:198).
Özellikle
kriz
sonrası
dönemde;
sürdürülebilir bir rekabet dengesinin
oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Bazı ülkeler dünyadan mümkün olduğu
kadar fazla kaynak çekebilmek için hem
çevre hem de vergilendirme gibi yasal
düzenlemelerini gevşek tutmaktadırlar.
Dünyada ulusal ekonomiler arasında daha
çok kaynak çekmeye yönelik bir
düzenleme rekabeti bulunmaktadır. Bir
yandan da bir uyumlaştırma yani
dünyadaki kurumsallaşmanın ya da
düzenlemelerin birbirine benzeştirilmesi,
belirsizliğin azaltılması, küreselleşmenin
daha esnek ve kolay hale getirilmesi
çabaları bulunmaktadır. İkisi arasında
denge kurulması gerekliliği söz konusudur.

Böyle bir dengeye, sürdürülebilirliğin
rekabet ortamının oluşmasının ve rekabetin
işlevlerini yapabilmesinin en önemli
koşulu
olması
sebebiyle
ihtiyaç
duyulmaktadır. Çünkü sürdürülebilirlik
güven ortamı yaratmaktadır. Güven ortamı
sağlanmadan rekabet edebilir bir ekonomi
için
gerekli
koşullar
sağlanamaz.
Sürdürülebilirliğin bir diğer faydası ise
öngörülebilirliği
sağlamasıdır.
Öngörülebililik ne kadar fazla olursa
rekabet süreçleri o kadar etkin işleme
kapasitesine sahip olacaktır (Türkkan,
2009:264-65).
Türkiye’nin toplam ithalatının dörtte birini
enerji ithalatı oluşturmaktadır. Bu nedenle
küresel enerji piyasalarındaki fiyat ve arz
değişimleri, Türkiye ekonomisini hem
büyüme dinamikleri hem de cari açık
açısından etkilemektedir. Enerjide dışa
bağımlılığı azaltacak alternatif politikalar
oluşturulması gerekmektedir. Böylece
büyüme ve cari açık üzerinde olumlu
etkiler ortaya çıkacaktır. Bu kapsamda arz
tarafında linyit başta olmak üzere yerli
kaynakların daha fazla değerlendirilmesi,
nükleer enerjinin elektrik üretimi amacıyla
kullanılması ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının enerji üretiminindeki payının
arttırılmasına
yönelik girişimler önem
taşımaktadır (DPT, 2013:15).
Yolsuzluk, dünya çapında kökleri derinlere
uzanan kalıcı bir sorun olarak varolmaya
devam etmektedir. Yolsuzlukla mücadele

ve yolsuzlukların önlenmesi ulusal rekabet
edebilirliğin sürdürülebilir bir yapıya
kavuşmasında önem taşımaktadır. Küresel
tedarik
zincirlerinin
sürekli olarak
karmaşık
hale
gelmesi
yolsuzluğu
artırmaktadır. Ticari mevzuata uymayan
ekonomik faaliyetler yolsuzluk yapılması
sonucu ortaya çıkmakta ve bu faaliyetlerin
sermayesi yasadışı ticaret fonlarının
yolsuzlukları sayesinde yaratılmaktadır.
Kurumsal büyük işletmelerin yolsuzluğun
önüne geçilmesinde ortaya koydukları
uygulamalar, çokuluslu işletmelerden
ulusal işletmelere geçmektedir. Bu gelişme
kurumsal
düzeyde
yolsuzluk
ile
mücadeleye
zemin
hazırlamaktadır.
Devletin ticari faaliyetler ile ilgili
yürüttüğü hizmetlerde elektronik sistemleri
devreye sokması şeffaflığı artırarak,
yolsuzluk tehdidinin ortaya çıkmasını
engellemektedir. Bir devlet, aynı anda
refah düzeyini yüksek tutarak ve şeffaf
kalarak varolabilir.
Yolsuzluk ile
mücadelede medya önemli bir rol
üstlenebilir. Ayrıca hem hükümetler hem
de işletmeler aynı çevrenin paydaşları
olarak
yolsuzluk
ile
mücadelede
alınabilecek en etkin önlemleri birlikte
belirleyebilirler (World Economic Forum,
2013:15).
SONUÇ
Çalışmada işlenen rekabet edebilirliğin
kapsamını, küresel piyasaların durumu
belirlemektedir. Bu nedenle küresel

ekonomi önem taşımaktadır. Ekonomiler,
2008 küresel ekonomik krizinin yol açtığı
olumsuz koşullarla ortaya çıkan ekonomik
gerileme ve ardından gelen durgunluk
döneminden çıkmıştır. Çoğu ülke bu
dönemde ekonomik büyüme oranlarında
ciddi küçülmelerle karşı karşıya kalmıştır.
Ancak küresel çapta önümüzdeki yıllarda
ekonominin büyüyeceği öngörülmektedir.
IMF gibi kuruluşların tahminleri bu
yöndedir. Türkiye de kriz sonrası
büyüyecek
ülkeler
grubunda
yer
almaktadır.
Dünya Ekonomik Forumu’nun 1979
yılından beri yayınladığı, Küresel Rekabet
Edebilirlik
Endeksi’nde
belirlenen
kriterlere
göre
Türkiye;
verimlilik
yönelimli ülkeler grubundan yenilikçilik
yönelimli
ülkeler
grubuna
geçiş
aşamasında yer alan ülkeler arasındadır.
Ayrıca küresel ekonomik kriz sonrası ülke,
endekste yer alan diğer ülkelere göre
sürekli olarak rekabet edebilirlik düzeyini
arttırmaktadır. Türkiye sıralamada yüksek
gelirli OECD üyesi ülkeler grubuna doğru
ilerlemektedir.
Türkiye’nin endeksteki sıralaması bir yana;
küresel piyasalarda rekabet edebilirliğini
arttırabilmesi için belirlediği stratejiler
işgücünün vasıf düzeyinin arttırılması,
verimliliğin arttırılması ve bilgiye dayalı
üretim
eksenli
bir
dönüşümün
sağlanmasıdır.
Bu
stratejiler
ile,
Türkiye’nin yenilikçilik yönelimli ülkeler

grubunda yer alabilmesi için ekonomisinin
sahip olması gereken genel özellikler
benzerlik taşımaktadır. Çünkü yenilikçilik
yönelimli ülkeler, sahip oldukları yüksek
vasıf düzeyine sahip işgücü, AR-GE ve
yenilikçilik
çalışmalarına
ayırdıkları
kaynaklar ve sayılan iki faktör sonucu elde
ettikleri rekabet gücünü üretim süreçlerine
yansıtma başarıları sebebiyle
küresel
piyasalarda lider aktörler konumunda
bulunmaktadırlar.
Türkiye’nin
rekabet
edebilirliğinin
arttırılması ile ilgili bu çalışma ile bir
takım önerilerde bulunulmaktadır. Bunlar
makro ekonomi politikalarında rekabet
edebilirliğin
gözetilmesi,
piyasa
ekonomisinin tam olarak işlevsel hale
getirilmesi, sürdürülebilir bir rekabet
dengesi
oluşturulması,
enerji
bağımlılığının ortadan kaldırılması ve
yolsuzlukların
önüne
geçilmesi
şeklindedir. Makro ekonomi politikaları
yürütülürken
rekabet
edebilirliği
engelleyecek noktalar bertaraf edilmeli,
rekabet edebilirliği teşvik edecek ve
geliştirecek
noktalar
göz
önünde
bulundurulmalıdır. Bunun başlıca yolu
piyasa ekonomisinin tam olarak ülkede
yerleşmesidir. Küresel piyasalara entegre
olacak sektörlerin uluslararası çevrelerde
rekabet
edebilmeleri
açısından
kısıtlanmamaları
gerekmektedir.
Bu
nedenle başta mevzuat olmak üzere çeşitli
kurumsal ve altyapı konularında, serbest
piyasa ekonomisinin gereklerinin yerine

getirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Türkiye’nin
üretim
potansiyelinin
arttırılması
ve
dolayısıyla
rekabet
edebilirliğinin
azami
düzeye
çıkartılabilmesi için aşması gereken bir
diğer sorun ise enerji bağımlılığıdır. Enerji
bağımlılığının azaltılmasında son yıllarda
ortaya çıkan ve fosil yakıtların dışında yer
alan
yeni
enerji
kaynaklarından
faydalanmak gerekmektedir. Son olarak
muhtemel yolsuzlukların önüne geçilmesi
ve şeffaf bir yönetim modelinin
benimsenmesi,
rekabet
edebilirliğin
arttırılmasında ve ülkenin daha iyi bir
geleceğe taşınmasında önemli bir noktadır.
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MODERN İSLAMİ FİNANS SEKTÖRÜNÜN İNOVATİF GÜCÜ:
SUKUK
Nurdan KUŞAT
Süleyman Demirel Üniversitesi

Özet: 20. yy’ın sonlarından itibaren küresel finans sisteminde üst üste yaşanan krizler, kapitalist
finans sistemine duyulan güvende azalışlara sebep olmuştur. Bu durum hem ulusal hem de küresel
finans sisteminde yeni arayışları tetiklemiştir. İslami finans sektörünün küresel finansal krizden
çok fazla etkilenmemesi, faizsiz-şeriat uyumlu İslami finans sektörüne olan ilgiyi artırmıştır. Bu
ilgi artışında İslam âleminin petro-dolar mevcutlarının da çok büyük etkisi olduğu bir gerçektir.
Batılı finans sektörünün kapitalist kökenli finansal krizlerden korunma ve petro-dolar zengini
İslam âlemini küresel finans sistemine kazandırma isteği, İslam toplumunun mevcut birikimlerini
değerlendirme arzusu ile birleşince, şeriat hükümleriyle uyumlu yeni ve etkin finansal araçlar
geliştirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. İslami finanstaki inovatif çabaların sonucunda şeriat
âlimleri tarafından da onaylanan sukuk yapısı gelişim göstermiştir. Sukuklar faizsiz tahviller olup,
risk paylaşımı sağlayan katılımcı tabanlı yapıları temsil etmektedirler. Bu çalışma İslami finans
sektörünün küresel finans içerisindeki görünümünü inceleyerek, bu sektörün inovatif yüzü sukuk
ile ilgili bir literatür taraması gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: İslami Finans, Küresel Finans, Geleneksel Finans, Sukuk, Finansal
İnovasyon

INNOVATIVE POWER OF MODERN ISLAMIC FINANCE SECTOR:
SUKUK
Abstract: The successive crises experienced in global financial system since late 20th century
have caused degrading of confidence entrusted to capitalist financial system. This situation has
triggered new explorations both in national and global financial system. The fact that Islamic
financial sector has not been greatly affected from global financial crisis has increased the interest
on Islamic financial sector. It is a reality that petro-dollar assets of Islamic world had a great effect
behind this increase in the interest. When the desires of western financial sector to protect against
financial crises and to incorporate the petro-dollar rich Islamic world into global financial system
have combined with desires of Islam society to utilize their existing savings, they gave way to
necessity to develop new and effective financial instruments that are sharia compliant. As a result
of innovative efforts in Islamic finance the “SUKUK” structure, which has been approved by
sharia scholars, has made progress. Sukuks are interest-free bonds and they represent participant
based structures that provide risk sharing. By analyzing outlook of Islamic financial sector within
the global finance, this study aims to conduct a literature review about the “SUKUK”, which is the
innovative face of this sector.
Keywords: Islamic Finance, Global Finance, Conventional Finance, Sukuk, Financial İnnovation

1. GİRİŞ
Günümüzde varlıklarını İslam hukukuna
uygun bir şekilde değerlendirmek isteyen
Müslümanların sayısında hızlı bir artış
vardır. İslam hukukunda önemli yeri olan
şeriat hükümlerine göre, geleneksel
anlamdaki senetlerin İslam âleminde
kullanılma imkanı yoktur. WedderburnDay’a (2010:325) göre İslam doktrininde
finansal hayatta yardım caiz değildir.
Diğer bir ifadeyle İslami açıdan finansal
anlamda yardımlaşma yasaktır. Fakat bu
durum, yaşayan halkın çoğunluğunu
Müslümanların oluşturduğu ülkelerde,
parasal
kontrol
mekanizmalarının
çalışmasında olumsuz etkiler yaratmakta
(Sundararajan vd. 1998) ve Müslüman
ülkelerin kalkınmasında önemli bir engel
oluşturmaktadır.
II. Dünya Savaşı sonrası bir çok Müslüman
ülkenin bağımsızlıklarını kazanması ile
ekonomik bağımsızlığın da oldukça önem
arz etmesi, şeriat değerlerinin İslam finans
sistemi için önemini gözler önüne
sermiştir. 70-80’li yıllar İslami finans
sektöründe şeriat esaslarına göre işletilen
İslam bankalarının ve İslam yatırım
şirketlerinin son derece hızlı bir şekilde
ortaya çıkmaya başladığı yıllar olmuştur.
Şeriat hükümleri çerçevesinde faizin yasak
olması, İslami finans sektörünün küresel
finans sektörü ile bütünleşmesinde büyük
engel oluşturmaktadırş. Geleneksel finans
ve bankacılık işlemlerini, İslami finans ve
bankacılık işlemlerinden farklılaştıran en
önemli unsur faiz/riba’ dır. Yeni ekonomik
düzenin
getirisi
olan
“finansal
küreselleşme” çerçevesinde, Petro-dolar
zengini İslam ülkelerinin finansal kaynak
birikimi dikkat çekmeye başlamıştır. Fakat
şeriat
hükümlerinin
İslam
finans

kaynaklarının etkinliğini baskılayıcı yapısı,
İslam finansı ile batılı finansın küresel
finans bünyesinde bir araya gelmesine
engel oluşturmaktadır.
Bu çalışma ile öncelikle İslami finans
sisteminin küresel ve geleneksel finans
içerisindeki yeri değerlendirilmekte, islami
finans sisteminin çalışma prensipleri ve bu
prensiplerin sistem üzerinde yarattığı
etkiler açıklanmakta; İslami finans ve
geleneksel finans sistemleri artı ve
eksileriyle
karşılaştırılmaktadır.
Sonrasında İslami finans sisteminin
yükselen ve gelecek vadeden en önemli
inovatif finansal aracı olan “Sukuk”
hakkında bilgi verilmektedir. Son bölüm
ise sukuk işlemlerinin Müslüman bir ülke
olan
Türkiye
uygulamalarını
incelemektedir. Ama sukuk piyasası
Türkiye finans sistemi için oldukça yeni
bir alan olduğundan, alabildiğine sığ bir
görünüme sahiptir. Sonuç bölümü ise
İslami finans sistemi ve sukuk piyasasının
küresel finans piyasası içerisindeki
değerlendirmesi ile son bulmaktadır.
2. İSLAMİ FİNANS SİSTEMİ VE
KÜRESEL FİNANS İÇİNDEKİ YERİ
İslami finans endüstrisinin dünyadaki
finans sektörleri içerisinde en hızlı
büyüyen sektörlerden birisi olduğuna dair
yaygın bir kanı bulunmaktadır (Colόn
2011; Graham 2011; Heise vd. 2008; Iqbal
vd. 2005; Khan vd 2008). Iqbal ve
arkadaşları (2005) geleneksel finans
sisteminin zarar gördüğü ve önemli ölçüde
daraldığı finansal durgunlukta dahi; İslami
finans sisteminin büyümeye devam ettiğini
ve bu sektörün potansiyel büyüklüğünün 4
trilyon $ civarında olduğunun tahmin
edildiğini belirtmektedir. Graham (2011)
ise, İslami finans ürünlerinin toplam

yatırım miktarının yaklaşık 1 trilyon $
olduğuna ve beş yıl içerisinde bu tutarın 2
trilyon $’a yükseleceğine değinmektedir.

2011, 2010’da 58 milyar $’lık değerle
%7,6 oranında büyüyen varlık tabanlı
İslami fonların, 2011 yılında da aynı
oranda büyüme performansı göstermesini
zor olarak değerlendirilmektedir. Bunda
gelecekte karşılaşılacağı tahmin edilen
küresel ekonomik belirsizliğe sahip risk
beklentisi önemli rol oynamaktadır.

Anjum (2008) finansal küreselleşmenin
zorluklarına karşılık İslam dünyasının
finansal çözüm önerilerini ortaya koyduğu
çalışmasında, finansal küreselleşmenin bir
gerçek olduğu ve bu küreselleşme içinde
İslami finansın önemli bir yerinin olduğu
yönünde bulgulara yer vermektedir.
Küresel finans sistemi kapitalist sistem
tabanlı finansal krizlere açık bir yapılanma
gösterirken, İslami finans sistemi küresel
dalgalanmalarda
yatırımcı
ve ülke
ekonomilerini
koruyacak
bir
yapı
oluşturmaktadır. Fakat maalesef; İslami
finans endüstrisinin bu hızlı büyüme
trendini ne zamana kadar sürdüreceği
belirsizdir. Ernst&Young’ın yayınlamış
olduğu İslami Fonlar ve Yatırımlar Raporu

Yine aynı raporun yayınladığı sonuçlara
göre (Ernst&Young 2011) İslami finans
hizmetleri endüstrisi için tahmin edilen
İslami finans varlıkları 1.033 milyar ABD
$’ı iken, bunların sadece %31’i (321
ABD$’ı) piyasaya çıkabilmiştir. İslami
finans endüstrisi hizmetlerinde sadece
%5,6’sı İslami fonlardan oluşmaktadır.
2010 yılı itibariyle İslami finans hizmetleri
endüstrisinin bu görünümünü bir şekil
yardımıyla açıklamak mümkündür.

Tahmin edilen İslami finans
varlıkları
(1.033 Milyar $)

Yönetilen
İslami Varlıklar
(321 Milyar $)
İslami
Fonlar
(%5,6)

Şekil 1. İslami Finans Hizmetleri Endüstrisi 2010
Kaynak: Ernst&Young (2011) “Islamic Funds & Investments Report 2011, Achieving Growth in
Challenging Times.

İslam bankacılığı ve İslami finans
kurumlarının Orta Doğu, Güney Doğu ve

Güney
Doğu
Asya’daki
İslami
merkezlerde yaşadığı büyümede ve elde

ettiği başarıda etkili olan bazı faktörleri şu
şekilde sıralamak mümkündür (Khan vd.
2008: 708):

Dünya çapında
petrol fiyatları,

yükselen


Orta Doğu ekonomilerinde
ortaya çıkan uzun süreli şişme,

İslami finans sektöründe
gerçekleşen ürün inovasyonları ve
ürün gelişimi,

Bilgi
iletişim
teknolojilerindeki gelişmeler.
İslami finans sektörünün küresel finans
sektörü içerisinde dikkat
çekmeye
başlamasında; İslami finansal ürünlerin
büyük uluslararası hukuk firmalarınca
ihraç edilmesinin rolü çok fazla olmuştur.
Graham’ın (2011: 328) belirttiğine göre
2009 yılında bazı batılı hukuk firmaları
İslami Finansal Standartlar Kurulu ile
ortak bir İslami Finans Merkezi
oluşturmak için bazı düzenlemelere
girişmişler, fakat sektördeki hızlı büyüme
ve farklı ülkelerde farklı uygulamalar
içeren farklı finansal ürünlerin varlığı,
yasal zorlukları beraberinde getirmiştir.
İslami finans sistemi ile en uyumlu yasal
düzenlemelerin ABD’de gerçekleştirildiği
görülmektedir.
İslami finansın hızlı genişlemesi sadece
coğrafi bir genişleme ve kullanım
yaygınlığı artışı olarak görülmemelidir. Bu
genişleme aynı zamanda İslami finans
sistemine hizmet eden finansal araçların
miktarındaki
genişleme
olarak
da
düşünülmelidir. Bu bağlamda İslami finans
içerisinde
yer
alan
menkul
kıymetleştirilmiş kredi finanslarından
İslami bonolar yada sukuk’un hızlı

büyümesi belki de en çarpıcı olan
genişleme şeklidir (Hesse vd. 2008: 176).
2.1. İslam Hukuku (Şeriat) ve İslam
Ekonomisi Çerçevesinde İslami Finans
Sistemi
İslam dini sosyo-ekonomik adaleti temel
alan oldukça geniş bir vizyona sahip
modern bir dindir. İslami finans sistemi bu
vizyon çerçevesinde risk paylaşım temelli
kredi,
borçlanma
ve
yatırım
fonksiyonlarını kolaylaştırır; sermayenin
etkin kullanımını sağlar, sürdürülebilir
ekonomik kalkınmaya liderlik eder,
herkese eşit fırsatlar sunar ve bir bütün
olarak birey ve toplumun maddi ve manevi
refah düzeyini artırmayı amaçlar (Ahmed
1994 ve Siddigi 2000).
İslami finans piyasasının ve İslam
ekonomisinin çalışma esasları, temelde
İslam dini hükümlerine dayanan şeriat
hukukuna bağlı olarak belirlenmektedir.
Şeriat kelimesi Arapça’da yol anlamına
gelmektedir. Kur’an (İslam dininin kutsal
kitabı) ve Sünnet (Hz. Muhammed’in söz
ve davranışları) şeriat hukukunun birincil
kaynaklarını oluşturur. Bu iki temel
kaynağın bilimsel olarak İslam âlimlerince
yorumlanması sonucunda İslami hukuk
sisteminin ikincil kaynakları olan icma ve
kıyas ortaya çıkmıştır. İcma İslam
âlimlerinin ve hukukçuların belli konular
üzerindeki uzlaşmalarını içerirken; kıyas
bilinmedik bir problem ortaya çıktığında
İslam hukukunun yüksek kaynaklarındaki
benzerliklerden akıl alma şeklinde
tanımlanır (Graham 2011: 330 ve
Kordvani 2009: 323-324). Dusuki (2010:
205) İslam hukukunun ikincil kaynakları
arasında kamu yararı ile ilgili açıklamaları
da değerlendirmektedir. Bu açıklamalar

İslami finans için büyük bir öneme
sahiptir.

sistemlerin gelişmesi
(Sundarajan vd. 1998).

zor

olmaktadır

Şeriat hükümleri, içerisinde pek çok emir
ve yasakları barındırmasına rağmen; bu
emirlerin çoğunlukla yardım ve merhamet
fikirleri çerçevesindeki ilahi uygulamaları
kapsadığı
görülmektedir.
Yoksul
Müslümanları
zamanın
zengin
tefecilerinden korumak amaçlı gelişmiş
olan şeriat tabanlı finansal uygulamalar,
riba/faiz gelirini engelleyici hükümleriyle
dikkat çekmektedir. Faiz konusu, İslam
ekonomisinin ağırlıklı olarak meşgul
olduğu temel konulardandır. İslam
hukukunda faiz alma ve verme yasak
olduğu için, toplumun önemli bir kısmının
Müslümanlardan
oluştuğu
ülkelerde
parasal kontrol için etkin ekonomik

İslam ekonomisi “İslam dini ve bizzat
İslam hukukunun kaide ve müesseselerinin
ekonomik tarafları ile meşgul olan bir ilim
ve ihtisas dalı olarak tanımlanmaktadır
(Armağan 1996: 12). İslam ekonomisinin
konuları içerisinde faizin dışında, vakıflar,
devlet müdahalesi, bankacılık, sigorta,
enflasyon ve işçi-işveren ilişkileri gibi
konular da yer almaktadır.
Han (1988: 56) İslam ekonomisi
konusunda çalışan araştırmacıları 3 grupta
değerlendirir:
(1)
Ulemalar,
(2)
Modernistler, (3) Batı eğitimi görmüş
ekonomistler. Bu üç grup araştırmacının
çalışma
alanları
ve
kullandıkları
metodolojiler Tablo 1’ de verilmiştir.

Tablo 1. İslam Ekonomisi Araştırmacıları Sınıflaması
ARAŞTIRMACILAR
ULEMA

ÇALIŞMA ALANLARI
İlk kaynaklara dayanan İslamın
ekonomik öğretileri
İlk kaynakları yeniden yorumlama

METODOLOJİLERİ
İslamın konusunu yeniden ifadelendirme
(Hukuki lisanla)
Teorik değil kavramsal yaklaşım
MODERNİSTLER
(Hukuki lisanla)
İslamın ekonomik öğretilerine
Teorik
değil
kavramsal
yaklaşım
EKONOMİSTLER
dayanarak ekonomik analiz
(Ekonomik lisanla)
(Batı Eğitimi Almış)
Kaynak: Han,M.E. (1988) İslam Ekonomisinin Temel Meseleleri (Çev. Ömer Dinçer), Kayıhan Yayınevi,
İstanbul, ss.56-57

İslam hukuku çerçevesinde en çok
tartışılan konu, her zaman “faiz” olmuştur.
Bu kavram; İslami çerçevede ekonomik
hayatın içerisinde yer alan her türlü faizi
kapsamaktadır. İslam hukuku çerçevesinde
faizin tamamen kaldırılması gerekir, fakat
faizsiz çalışacak bir ekonomik mekanizma
tam olarak geliştirilip uygulamaya
koyulmadıkça, yasal olmayan yollardan
faizin kullanımının devam edeceği de
aşikardır (Han, 1988: 63).

2.2. İslami Finans Sisteminin Özellikleri
Şeriat uyumlu finans girişimleri son
yıllarda kapitalist içerikli finansa karşı
güçlü bir alternatif olmaya başlamıştır.
Şeriat uyumlu finans varlığa dayalıdır ve
bundan dolayı kısıtlayıcı aynı zamanda
muhafazakardır.
İslami finans paradan para elde edilmesine
izin vermez, bunun yerine uygulamaların
içeriğinde varlıklar vardır. İslami finans
sistemi özellikle beşeri sermayeye

odaklanmakta; faizsiz şeriat uyumlu
finansmanı, ortaklıkları teşvik etmekte;
alkol, kumar, pornografi, tütün silah ve
domuz içeren projeleri fonlamamaktadır
(Karim 2010: 110). Diğer bir ifade ile
İslami finans sisteminde işlem gören
araçların şeriatla uyumlu olması bir
zorunluluktur. Kar elde etmek için borç
sözleşmelerinin ticareti, gerçek bir
ekonomik faaliyet olmaksızın kar elde
edilmesi ve helal kabul edilmeyen
faaliyetler şeriat hükümleri bağlamında
İslami finans sisteminde yasaklanmıştır.
Kesin bir faiz geliri olmaksızın riskli
sermaye yatırımlarına izin verilmesi
neticesinde İslami finansın 3 temel
biçiminin oluşması söz konusu olmuştur.
Bunlar (Hesse vd. 2008: 178):
1. Yapay Krediler (Borç Tabanlı): Repo
anlaşması yada arka arkaya borçlunun
satışı yada 3. şahısların ellerinde tuttuğu
varlıklar yoluyla satıştır.
2. Kira Sözleşmeleri (Varlığa Dayalı): Geri
kiralama anlaşması (kullanımı kiralama)
ya da satın alma yükümlülüğü ile
varlıkların 3. şahıslara kiralanması
(finansal kiralama).
3. Gelecekteki varlıkların Kar Paylaşımı
Sözleşmeleri (Hisse Senedine Dayalı)
2.3. İslami Finans Sisteminde Sorunlar
ve Geleneksel Finans Sistemi ile
Karşılaştırılması
İslami finans piyasalarında kısa ve uzun
vadeli şeriat uyumlu fonların alım ve satım
işlemleri gerçekleştirilir. Bu nedenle İslami
finans sektörü hem para piyasası
işlemlerini
(İslam
bankacılığı
uygulamalarını) hem de sermaye piyasası
işlemlerini (tahvil ve hisse senedi alımsatım uygulamalarını) içerisinde barındırır.

Aslında İslami finans sisteminde para ve
sermaye piyasası işlemlerini beraber
değerlendirmek; sektörün mevcut çalışma
düzeni açısından oldukça doğru bir tercih
olacaktır. Dusuki (2010: 203) İslami
sermaye piyasalarının İslami bankacılık
sektöründen yardım alması sayesinde
günümüzdeki uzun vadeli İslami yatırım
fonlarının hem miktar, hem de kullanım
etkinliğini artırdığından bahseder. İslami
finans sektörü altyapı kurumlarının ve
çeşitli desteklerin sağlanması ile büyümüş,
güçlenmiş; ayrıca sermaye piyasası tabanlı
ürün ve hizmet miktarının artmasıyla
bankacılık tabanlı bir endüstri olmaktan
çıkarak, etki alanı genişlemiştir.
2.3.1.
İslami
Finans
Sisteminde
Sorunlar: İslami finans endüstrisinin
günümüzde karşılaştığı en büyük sorun;
uzun vadede rekabet, karlılık ve
uygulanabilirlik sağlayan şeriat uyumlu
yasal mal ve hizmetlerin tahsisi
aşamasında kendisini göstermektedir.
Hesse ve arkadaşları (2008: 187-188)
İslami finans sisteminin ve bu sistem
içerisinde ağırlıklı bir yere sahip olan
İslami bankacılığın sorunlarını şu şekilde
sıralamaktadır:
. İslami para piyasası araçlarının sınırlılığı
ve zayıf likidite altyapısı likidite riskini
artırmakta ve bu riskle mücadeleyi gerekli
kılmaktadır.
. Şeriat uyumlu kısa vadeli bir para
piyasasının olmaması,
İslami repo
piyasalarının gelişimini engellemektedir.
. İslami bankaların iş modelleri ve
ürünlerinin homojen olması bu piyasadaki
heterojen uygulamalarla rekabet etmede
büyük bir dezavantaj oluşturmaktadır.

.
İslami
finans
sisteminde
gerçekleştirilecek inovasyonlar şeriata
uyumlu olma zorunlulukları nedeniyle
önemli bir engelle karşılaşmaktadırlar. Bu
engeller genelde ürün ve uygulamaların
şeriata uyumu aşamasında ortaya çıkan
yönetişim
sorunlarından
ve
şeriat
âlimlerinin kararlarındaki farklılıklardan
ortaya çıkmaktadır.
Sultan (2006) İslami banka yöneticilerinin
İslam bankalarındaki muhasebe uygulama
ve açıklamalarındaki heterojen yapıdan
şaşkına döndüklerini belirtmektedir. Bu
bağlamda İslami finans kurumlarının
paydaşlarına güvenilir bilgiler sunması
önem arz etmektedir.
Mansoor ve arkadaşları (2008: 47-49),
Hesse ve arkadaşlarının (2008) İslami
finans sisteminin karşılaştığı zorluklarla
ilgili görüşlerine katılmakta ve bu konuda
bazı katkılarda bulunmaktadır:
. İslam finans endüstrisinde istihdam
edilen yetenekli şeriat uzmanlarının
sayısının azlığı, küçük İslami finans
kurumlarında bu tür uzmanların hiç
bulunmaması,
finansal
işlerliği
kısıtlamaktadır.
. İslami finans sisteminde risk yönetim
sistemlerinin ve kurumsal yönetişim
kabiliyetlerinin
yetersizliği,
finans
sektörünü her türlü bankacılık riskine açık
hale getirmektedir.
. İslami finans sisteminde yer alan küçük
ölçekli kurumların AR-GE tesislerinin
olmaması,
şeriata
uyumlu
ürünler
zorlamasındaki gibi, inovasyon sürecini
zora sokmaktadır.
. İslami finans sisteminin bir diğer sıkıntısı
da beşeri sermaye konusundadır. Bu

sektörde çalıştırılan personel, geleneksel
finans sektörü çalışanlarından oluşmakta
ve genelde İslami finans sistemi ve şeriat
konusunda çok fazla bilgiye sahip
bulunmamaktadırlar.
2.3.2. İslami Finans-Geleneksel Finans
Karşılaştırması: İslami finans günümüzde
tüm dünyada kabul görmekte olan ve kabul
derecesi her geçen gün artan bir küresel
finans işlemcisi olarak değerlendirilebilir.
Son yıllarda yaşadığı gelişim ve değişim
süreciyle de günümüzde ve gelecekte
geleneksel finans için çok ciddi bir rakip
olması söz konusudur.
İslami finans sistemi ile geleneksel finans
sistemi arasındaki farklılıkların temelinde
her iki sistemin de dayanağını oluşturan
yapılar yatar. İslami finans sistemi İslami
inançlara dayanır; eylem ve fiillerin
tamamının
şeriat
uyumlu
olması
zorunludur. Geleneksel finans sistemi faiz
tabanlıdır ve faiz kapitalist ekonomik
sistemin bir ürünüdür. Ben Khediri ve
arkadaşlarına (2010) göre geleneksel
bankacılık sisteminin doğrudan ortaklık
rolünü yerine getirmekte olması, İslami
finans sisteminde ise sadece finansal
aracılık fonksiyonunun yerine getiriliyor
olması, bu iki sistemi birbirinden
farklılaştırmaktadır.
Para ve sermaye piyasalarının temel işlevi
hane halkı ve firmaların elindeki ihtiyaç
fazlasını toplayıp, ihtiyaç duyanlara
yeniden dağıtımını sağlamaktır. İslami
bankalarda bu işlev “ortaklık” yoluyla
uygulamaya geçirilir.
Geleneksel ve şeriat uyumlu fonlar
arasındaki temel farklılıklar Şekil 2
yardımıyla açıklanmıştır.

-Şeriatla uyumlu fonların takibi için AAOIFI standartlarına göre şeriat kuruluna en az 3 şeriat âlimi tayin edilmelidir.
-Âlimler, fon yapısı ve yatırımlara izin verilip verilmeyeceği ile ilişkili çıkarılan fetvalardan sorumludur.

-Taramalar şeriatla
uyumu sağlamak için
yapılmalıdır.
-Taramaların ilk kısmı
şeriatla uyumlu
olmayan endüstri ve iş
kollarını içeren tüm
şirketleri ortadan
kaldırır.
-Taramanın ikinci
kısmı kabul edilebilir
düzeyi aşan finansal
değerlere sahip
şirketlerin
çıkarılmasını içerir.

-Fonlar için şeriat
denetimlerini düzenli
olarak yürütmek,
şeriat ile uyum
sağlamak için çok
önemlidir.
-Şeriat denetimi şeriat
kurulu yada dışarıdaki
3. Şahıslar tarafından
yapılabilir.

Bir şeriat
kurumunun
atanması
Şeriat Uyumlu
Yatırımlar

Gelirin
saflaştırılması

Anahtar
Farklılıklar
Şeriat
Denetimi

Başarısız
Ticaret
Varlıkların
Emanete
Alınması

-Şeriatla uyumlu
olmayan gelir
arındırılmalıdır.
-Şeriat kurulunun
düşünceleri
arındırılmış gelir
türünün
tanımlanmasında
esastır.
-Arıtma hayır
kurumlarına bağış
yoluyla
gerçekleştirilir.

-Başarısız ticaret
durumunda faiz
tahsil edilemez.
-Alternatif bir
yaklaşım olarak, bir
ücretin
uygulanmasına izin
verilebilir.

-Emanetçi , İslami bir kurum olmak zorunda değildir, ancak şeriat ilkelerine uymalıdır.
-Yönetici AAOIFI standartlarına uygun fon hesaplarını hazırlamak zorundadır.

Şekil 2. İslami Finans ve Geleneksel Finans Arasındaki Anahtar Farklılıklar
Kaynak: Ernst&Young (2011) “Islamic Funds & Investments Report 2011, Achieving Growth in
Challenging Times.

Şekil 2 incelendiğinde, şeriatla uyumlu
fonlar yaratmak için öncelikle bir şeriat
kurulunun oluşturulmasına ihtiyaç olduğu
görülmektedir.
Bu
kurul
piyasaya
sürülecek fonların sürdürülebilirliğine izin
verecek olan bir merciidir. Yatırımların ve
fonların şeriatla uyumunun denetimi
sıklıkla gerçekleştirilir. Bu işlemler şeriat
kurulu ya da 3. şahıslar tarafından

yapılabilir. İslami fonların dayanmak
zorunda olduğu varlıkların takibi şeriat
ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmek
zorundadır. Yine şeriatla uyumlu olmadığı
düşünülen
gelirlerin
yatırıma
dönüştürülmeden arındırılmasına ihtiyaç
vardır ve arındırma işlemi hayır
kurumlarına bağışlarla gerçekleştirilir.
Ticari işlem başarısız olursa herhangi bir

faiz tahsili söz konusu değildir, fakat
sözleşme hükümlerinde herhangi bir ücret
ödemesinden bahsediliyorsa sözleşme
gereklerine uyulur.
İslami bankacılık sektörünün gelişmesi,
büyük oranda iş ve ekonomi yönetimine
uygun
İslami
finansal
araçların
mevcudiyetine ve kullanım etkinliğine
bağlıdır. Bidabad ve arkadaşları (2011:
235) bu araçların mevcudiyet ve kullanım
etkinliklerinin yanı sıra, geleneksel
bankacılık sistemini ortadan kaldıran
ülkelerin
hatta
tekel
durumu
gerçekleştirmiş İslami ülkelerin yerine
geçmeye ihtiyaç olduğundan bahseder. Bu
sayede Müslüman ülkelerdeki mevcut
şeriat uyumlu finans sistemi yıkılarak,
modern şeriat uyumlu İslami finans yapısı
oluşturulmuş olacaktır.
İslam bankacılığı geleneksel bankacılıkla
karşılaştırıldığında,
hala
çok
olgunlaşmadığı gözlenmektedir. İslam
bankaları yoğun bir şekilde Petro-dolar
kaynaklı
likit
fazlalığının
kronik
problemlerini yaşamaktadırlar. Hakim’e
(2002) göre İslam bankaları geleneksel
muadillerinden yaklaşık %40 daha fazla
likiditeye sahiptirler ve bunun en önemli
gerekçesi şeriat uyumlu uzun vadeli
yatırım araçlarında ve yatırım türlerinde
yaşanan ciddi kıtlıktır.
İslami
finans
sisteminin
yaşadığı
sorunlardan
bahsederken,
özellikle
sistemin AR-GE ve dolayısıyla inovasyon
konusunda
sıkıntılarının
olduğundan
bahsetmiştik. Bu sıkıntıların temelinde
genelde İslam bankalarının küçük ölçekli
olması, AR-GE kuruluşundan destek
almak için yeterli finansal imkanlarının
olmaması
yatmaktadır.
Haron
ve
Arkadaşları (2000) İslam bankalarının AR-

GE problemlerini bir başka bakış açısıyla
değerlendirmektedir. İslam bankalarının
AR-GE kayıtlarındaki eksiklikler, onların
günlük faaliyetlerinde ağırlıklı olarak
geleneksel bankacılık oran ve işlemlerini
kullanmalarından kaynaklanmakta, İslam
bankaları kendi ürünlerinin getirisini
tanımlamak için geleneksel karlılık
teorilerini kullanmaktadırlar (Haron vd.
2000).
İslami bankaların şeriat uyumlu finansal
uygulamalarını, geleneksel dokulara sahip
geleneksel
bankacılık
teorileri
çerçevesinde
değerlendirmeye
tabi
tutmaları,
İslami
sisteme
uygun
değerlendirme
ölçütlerinin
yaratılıp
kullanılamaması, İslami finans sisteminin
hanesine eksi değer yazılmasına sebep
olmaktadır.
Hesse ve arkadaşları (2008: 179) İslami
bankaların ticari bankalardan farklı bir
şekilde
mevduatın
getiri
oranını
belirlediklerini ve bu oranın banka
yatırımlarının performansına doğrudan
bağlı
olduğunu,
oysa
geleneksel
bankacılıkta getiri oranının sözleşmeyle
önceden belirlendiğini ve bu oranın
bankanın kredi performansına bağlı
olmadığını belirtir. Bu nedenle İslam
bankacılığı bağlamında gerçekleştirilen
işlemler arasında, verimsiz yatırımlar
yüzünden ortaya bir kayıp çıkarsa, mudiler
mevduatlarının ya tamamını ya da bir
kısmını kaybedebilirler. Çünkü mudi ve
İslami banka arasındaki sözleşme sadece
taraflar arasında dağıtılacak kar/zararın
oranını ayarlar.
Dusuki’ye (2010: 214) göre İslam
bankacılığı ve geleneksel bankacılık
arasında sadece işlerin uygulanma şeklinde
değil,
İslam
bankacılığının
bütün

uygulamalarına
rehberlik
eden
değerlerinde de farklılıklar vardır. Şeriat
çerçevesinde ortaya çıkan bu değerler birer
ayrıntı olmaktan ziyade, şeriatın toplum
üzerindeki rolünün büyüklüğünün de
önemli bir göstergesidir.
3. MODERN İSLAMİ FİNANSTA
MODERN BİR YATIRIM ARACI:
SUKUK
Sukuk, şeriat uyumlu ve varlığa dayalı bir
tür borç senedi olup; İslami sermaye
piyasası açısından önemli bir finansal
araçtır. Ayrıca bir tür kira sertifikası
modeli olarak da değerlendirilebilir ki, bu
haliyle devletin taşınmaz varlıklarının bir
bölümü için özelleştirme dışında bir kamu
geliri yaratma arayışında bir alternatiftir.
En basit haliyle sukuk işlemiyle varlıkların
mülkiyeti kamuda kalmakta, anlaşma
gereği
ellerinde
sertifika
bulunan
yatırımcılar, faiz niteliği taşımayan bir
gelire sahip olmaktadırlar. Genel itibariyle
altyapı yatırımlarının finansmanı amacıyla
ihraç edilen bir İslami borçlanma aracı
niteliğinde olan sukuk (Yılmaz 2012: 25)
belirli ölçülerde varlığa Dayalı Menkul
Değerler ve Gelir Ortaklığı Senetleri’ne
benzemektedir.
Sukuk genellikle varlığa dayalı, sabit
getirili, alınıp satılabilen ve şeriata uyumlu
güvenilir sertifikalar olmalarına rağmen,
varlık mülkiyetinin hükümette, parasal
otoritede, tüzel şirketlerde, bankacılık ve
finans kurumlarında ya da finansal
kaynaklarını
değerlendirmek
isteyen
herhangi
bir
kurumda
bulunması
önkoşulunu taşıması gereken bir İslami
finans işlemidir (Tariq vd.2007: 204). Bu
nedenle sukuk, başta İslam dünyası olmak
üzere, tüm dünya finans sisteminde
kaynakların mobilitesinin sağlanmasında

en
etkin
yollardan
birisi
olarak
değerlendirilebilir. Hatta bu etkinliğin
derecesi, kamuoyunun yatırımlara duyulan
ihtiyaç konusunda aydınlatılması ve sukuk
konusunda bilgilendirilmesi ile artırılabilir.
İslami finansman sertifikası olarak da
tanınan sukuk, İslam finans sisteminde
menkul kıymetleştirme işlemlerinin faizsiz
gerçekleştirilmesinde son derece önemli
araçlardır. Küçükçolak’a (2008: 24) göre
bir borçlanma işlemi ancak ve ancak bir
varlığa dayandırıldığı takdirde İslami
sermaye piyasasında alım satıma konu
olabilecektir.
Sukuk, geleneksel borç senetlerinde
olduğu
gibi,
özkaynak
statüsünde
bulunması nedeniyle genelde sabit bir
zaman dilimi için ihraç edilmektedir.
Wilson’un (2008: 174) belirttiğine göre
islami hazine bonolarına benzemesi
durumunda 3 aylık bir dönem için
gerçekleştirilebilirken, geleneksel bonolara
benzemesi durumunda 5 hatta 10 yıla
kadar bu sürenin uzaması mümkün
olacaktır.
Günümüzde İslami sermaye piyasalarının
elde ettiği başarıda sukuk’ un payının son
derece yüksek olduğu bir gerçektir. Sukuk
gibi şeriata uyumlu ürün inovasyonları
sayesinde, İslami sermaye piyasasının
ortamının
kolaylaştırılması
ve
geliştirilmesi küresel finans piyasası
anlamında pozitif bir adım olarak kabul
edilebilir.
3.1. Sukuk
Gelişimi

Piyasasının

Doğuşu

ve

İslam finans sistemi faize dayalı geleneksel
finans sistemine karşılık, daha etik ve daha
etkin
alternatifler
sunabilmektedir.
Özellikle 70’lerin başlarından itibaren

Ortadoğu Finans piyasasında ortaya çıkan
geliştirilmiş İslami finans araçları türleri,
İran, Pakistan ve Sudan’ın öncülüğünde
resmi bir kimlik kazanmaya başlamış ve
Müslüman müşterilerine hizmet etmek için
Batı Bankaları da bu gelişmeleri takip
etmekte zaman kaybetmemişlerdir (Khan
vd. 2008: 722). Petrol fiyatlarında
meydana gelen küresel yükselme ve yeni
ekonomik düzenin ortaya çıkardığı birçok
ekonomik
gelişme
İslami
finans
kurumlarının sadece batıda değil, Ortadoğu
ve Asya’da da aktivite kazanmalarında
etkili olmuştur.
Günümüzde İslami finans sisteminin
gelişimini destekleyen en etkili araç olarak
sukuk’dan bahsedilmektedir. Gerçekten
sukuk son yıllarda göstermiş olduğu işlem
hacmi ile oldukça dikkat çeken İslami
finans aracıdır.
Yatırım sertifikaları ya da tasarruf hakkı
anlamına gelen sukuk, ilk kez 7. yy’da
Müslüman askerlere bazı malları temsilen
sertifikalarla
ödeme
yapılabilmesi
amacıyla kullanılmıştır (Graham, 2011:
333). O günlerdeki uygulama ile
günümüzdeki
uygulama
biçiminin
birbirinden
oldukça
farklı
olması
muhtemeldir. Modern anlamda yatırım
sukuku,
İslami
Finans
Kurumları
Muhasebe ve Denetim Organizasyonu –
Accounting and Auditing Organisation for
Islamic Finaancial Institutions (AAOIFI)
tarafından “Şeriat Standartları” başlığı
altında Standart 17’ de şu şekilde
tanımlanmaktadır (AAOIFI 2008’den
aktaran Dusuki, 2010: 207):
Standart 17: Yatırım Sukuku, belirli
projeler veya özel yatırım aktivitesi
varlıklarının, maddi duran varlıkların
mülkiyetindeki bölünmemiş hisselerini

temsil eden eşit değerli sertifikalardır.
Ancak bu durum sukukun değerinin
tebliğinden itibaren geçerlilik kazanır.
Sukuk
uluslararası
boyuttaki
ilk
uygulamasını 2001 yılında Malezya şirketi
Kumpusan Guthrie Berhad ile Asya ve
Ortadoğu’daki yatırımcıları hedef alarak
ABD$’ı cinsinden ihraç ettiği senetlerle
gerçekleştirmiştir (Wedderburn-Day 2010:
325). 2002 yılında yine Malezya’da ikinci
bir sukuk ihracı gerçekleşmiş ve bu sukuk
işlemi uluslararası kredi derecelendirme
ajansları tarafından puanlanan ilk sukuk
olmuştur (Wedderburn-Day 2010: 325).
Uluslararası
arenada
gerçekleştirilen
üçüncü, dördüncü ve beşinci sukuk
ihracının yapısını yeniden tanımlayan
Bahreyn sukukları olup, bunu gerçek bir
satış yapısı ortaya koyan Pakistan sukuku
ve bir sukuk programı altında ihraç
gerçekleştiren ilk etkin sukuk olan Ras Al
Khamiah
sukuku
takip
etmiştir
(Wedderburn-Day 2010: 326).
Sukuk işlemleri, küresel finans sektöründe
yatırım aracı olarak kabul edilmeye
başlamasıy; önce Lüksemburg, sonra
Londra borsalarında (2006 yılında) kote
edilmiş ve yine aynı yıl Dow Jones
Citigroup Sukuk Index’ini hesaplamaya
başlamıştır (Küçükçolak 2008: 24).
Dusuki’nin (2010, s.208) 1990-2009
yıllarını kapsayan sukuk tür ve miktarları
üzerine gerçekleştirdiği çalışma sonuçları;
“Sukuk’un ilk örneklerinin 90’lı yıllarda
satış bazlı olarak ortaya çıktığı ve hala
kullanımda bulunduğu, kiralama ve hisse
senedi bazlı sukuk örneklerine ise 2000’li
yılların başında rastlandığı ve bunlardan en
yoğun şekilde kullanımda olanların hisse
senedi bazlılar olduğu görülmektedir.”

Şekil 3 2001-2011 Ağustos dönemine ait

sukuk ihraç sayılarını göstermektedir.
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Kaynak: IIRA (Islamic International Rating Agency) “Developing Regional Sukuk Hubs” IIRA’s
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Küresel sukuk piyasasındaki büyümeye
rağmen, bu büyümenin hala zayıf olduğu
fakat buna rağmen sukuk piyasasının
büyüme potansiyeline sahip olduğu
düşünülmektedir. 2001’de 50’nin altında

olan sukuk ihraç miktarı, 2011’in sonuna
doğru 300 civarındadır.
Şekil 4 2001-2011 Ağustos dönemine ait
sukuk ihraç değerlerini göstermektedir.
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2011 Ağustos sonundaki toplam sukuk
ihracı 60 milyar $ civarındadır. Bu
miktarın
%50’den
fazlası
sadece

Malezya’da
gerçekleştirilen
ihracıdır. Sukuk piyasasında

sukuk
Körfez

ülkelerinin ağırlığı
artmaktadır.

da

son

yıllarda

2) Malın mülkiyeti bankada, kullanım
hakkı, zorunlu sigorta giderleri ve doğacak
tüm masraflar müşteri yükümlülüğündedir.

Dusuki (2010: 208) Kamil’in (2008)
çalışmalarını da değerlendirerek sukuk
işlemlerinin 3 grupta kümelenebileceğini
açıklamaktadır. Bunlar: (1) Satış Temelli
Sukuk, (2) Kira Temelli Sukuk ve (3)
Hisse Senedi Temelli Sukuk’ dur.

3) Müşteri, malı bankanın vekili sıfatıyla
almakta, sonrasında tüm sorumluluk
müşteriye ait olmaktadır.

3.2. Sukuk Türleri

İslam Finans Enstitüsü Muhasebe ve
Denetim Organizasyonu 14 tip sukuk
belirlemiş olmasına rağmen (Küçükçolak
2008: 29), faizsiz bankacılık sisteminde
sermayeyi değerlendirme yöntemlerinden;
alım satımda “Murabaha”, kiralamada
“İcara”, ortaklık da ise “Mudaraba” ve
“Müşareke” öne çıkar (Bayındır 2005: 75).
3.2.1. İcare Sukuk: Aseambankers’e
(2005) göre bu sukuk türünde özel amaçlı
araç (kiraya verilen varlık) ekonomik ömrü
boyunca sukuka tabi tutulur. Salam
sukukuna benzemekle beraber sabit
marjlarla ödeme yerine değişken oranlarda
kira ödemeleri söz konusudur, finansman
süresi en az beş yıldır (Wilson 2008: 174).
Bu sertifikalar bilançoda yer alan ve tek
başına bulunan; uçak, gemi gibi
kiralanabilir ya da arazi parçası gibi sabit
varlıklar üzerinden verilir (Tariq vd. 2007:
205).
Bayındır’a (2005: 142) göre icare sukuk,
finansal kiralamanın faizsiz bankacılık
uygulamalarında ki karşılığıdır. İcare
sukukun bazı özellikleri ise şöyledir
(Bayındır 2005: 142-143):
1) Akit kira sözleşmesi olarak kabul
edilmekte; banka kiralayan, müşteri kiracı
olmaktadır.

4) Akit süresince müşteri sözleşmeye
aykırı davrandığı takdirde mala el
koymakta
ve
müşterinin
sözleşme
hükümlerindeki
taksitleri
ödemesi
zorlaşmaktadır.
5) Akit mülkiyetin devriyle bitmektedir.
3.2.2.
Mudaraba
Sukuk:
(Emek
Sermaye Ortaklığı): Türkiye Kalkınma
Bankaları Birliği Katılım Bankacılığı
sözlüğüne göre (Uçar www.tkbb.org.tr)
mudaraba; bir tarafın emek, bilgi, tecrübe;
diğer tarafın sadece sermaye koyarak
yürüttükleri; emek sahibinin işin idare ve
mesuliyetini yüklendiği, ortakların işin
başlangıcında karın nasıl paylaşılacağını
belirledikleri bir faaliyet türüdür. Kısaca
bir varlık ya da varlık grubunun, varlığın
performansına bağlı olarak belirli bir
ödeme karşılığında, sahibinden bir başka
tarafa aktarılması işlemidir. Ödemeler
önceden tespit edilmiş düzenli aralıklarla
gerçekleştirilir (Graham 2011: 333).
El Qorchi’ye (2005) göre mudaraba
sukuku;
mudaraba
ilkeleri üzerine
oturtulmuş küresel tahviller anlamına gelir.
Kordvani’ye (2009: 328-330) göre
mudarabanın temel ilkeleri şöyledir: (1)
İntifa Hakkı (Hasıla Hakkı), (2) Dönem
(belirli bir dönemi kapsar), (3) Uygun
varlıklar (şeriata uyumlu), (4) Faiz için
tasarruf hakkı, (5) Sözleşmenin sağlamlığı
ve borç çıkması, (6) Mudaraba konusunun
kesinliği ve (7) Kira ödemesi.

Mudaraba şirketinde sermayenin para
olması, hali hazırda mevcut olması, miktar
ve cinsinin belirlenmesi ve bilinmesi,
emek sahibine teslim edilmiş olması,
emek-sermaye arasındaki kardan pay alma
oranının önceden kararlaştırılmış ve
belirlenmiş olması şarttır (Atasoy vd.
1992: 498).
3.2.3. Muşareke Sukuk: (Sermaye
Ortaklığı): İki veya daha fazla şahsın
belirli sermaye koyarak, birlikte iş yapmak
ve oluşacak kar ve ya zararı paylaşmak
üzere kurdukları ortaklık sermaye ortaklığı
olup, buna müşareke denir (Bayındır 2005:
94). Banka ile fonu kullanan müşteri
arasında hem sermayede, hem de
yönetimde ortaklık vardır ve kar paylaşım
oranları sözleşmeyle belirlenebildiği halde,
zararda böyle bir durum yoktur (Uludağ
1992: 432).
Siddigi (1985) muşareke temelli ortaklık
yapılarının Müslüman dünyada gayri resmi
olarak uygulanan iş organizasyonu ve
finansmanının geleneksel biçimlerine çok
daha yakın olduğunu belirtmektedir. Bu
finansman yöntemi kar-zarar ortaklığına
benzemekte, finans şirketi çalışma
sermayesi sağlamakta ve sözleşme ile
finans şirketi ve teşebbüs arasında
belirlenen oranlar dahilinde ortaklık
oluşturulmaktadır (Küçükçolak 2008: 32).
Ödeme planı ve miktarına uyulması
şartıyla, geri ödemeler aylık yada 3 aylık
olarak gerçekleştirilebilir, fakat taksitlerin
eşit olması zorunlu değildir (Wilson 2008:
176).
3.2.4. Murabaha Sukuk: Kar marjlı bir
satış sukuku olan murabaha sukukunda;
satın alma fiyatı, maliyet ve önceden
belirlenmiş kar üzerinden belirlenerek bir
satış sözleşmesinin hazırlanması söz

konusudur (Küçükçolak 2008: 33). Bu
sukuk
alım
satım
işlemlerinde
yatırımcısına sabit bir getiri sağlar ve
banka sözleşmesinin sona ermesinden
sonra sukuk sahibine geri ödemede
bulunmak için ticari istemcisinin geri
ödemesini kullanır (Wilson 2008: 175).
Çağdaş murabahada; hammadde, yarı
mamul, mamul madde, teçhizat, makine,
bina gibi şeylere ihtiyacı olup peşin
alamayan kişi veya işletmeler bankaya
başvurarak talep ettikleri malın peşin
alınmasını ve taksitle onlara satılmasını
isterler ki; ön anlaşma sonrasında banka
tarafından
alınan
mal
kurumun
mülkiyetine geçtikten sonra, belirlenmiş
şartlar dahilinde müşteriye satılır (Bayındır
2005: 80).
3.3. Sukuk Piyasasında Zorluklar
Sukuk
piyasası
geleneksel
tahvil
piyasasına bir alternatif olarak yaratılmış
olmakla beraber, yasal dayanakları
nedeniyle yabancı kuruluşlar tarafından
kullanımında
zorluklarla
karşılaşılmaktadır. Sukuk işlemlerinde
özellikle kuralların tahminlenmesindeki
belirsizlik ciddi sıkıntıya yol açmakta, bu
durum İslami araçların çekiciliğini önemli
ölçüde azaltmaktadır.
Solé (2008: 27) sukuk piyasasını
desteklemek için mevcut araçların menkul
kıymetleştirilmesini sağlayacak kurumsal
bir sukuk piyasasının oluşturulmasını
gerekli görmekte ve bu konuda
yapılabilecekleri şu şekilde özetlemektedir:
1. Sukuk ihracının temelini oluşturan özel
amaçlı araçların oluşturulması, yönetimi ve
muhasebesi için açık bir yasal çerçeve
geliştirilmelidir.

2. Sukuk menkul kıymetleştirmesi için
yasal bir çerçeve geliştirilmelidir.
Hobson’a (2006) göre sukuk problemleri
genelde faiz oranları, döviz, kredi, şeriat
uyumu içeren risklerden oluşmaktadır.
İslami finansta faiz, kumar ve spekülasyon
şeriat
tarafından
yasaklandığından,
geleneksel risk yönetim teknik ve araçları
kullanılamamaktadır. Jobst (2007) sukuk
ihracında vergi azaltıcı önlemlerin
uygulanmasının aksine, İslami finans
işlemlerinin varlık destekli yapısının çifte
vergilendirme
durumunu
ortaya
çıkardığından
bahsetmektedir.
Bu
uygulama sukuk piyasasının işlemlerini
kısıtlayıcı,
piyasanın
derinleşmesini
engelleyici bir yapı ortaya koymaktadır.
Sukuk doğası gereği piyasa ve finansal
krizlere oldukça açık bir yapı sergiler.
Tariq ve arkadaşları (2007: 209-214) ve
Jobst ve arkadaşları (2008: 335) sukukun
piyasa
risklerini
şu
şekilde
belirtmektedirler:
1. Geri Dönüş ve Likidite Riski: Sukuk
tahvilleri sabit faiz oranları temelinde
oluşturuldukları
için,
piyasa
faiz
hadlerinde meydana gelen artış bu finansal
araçların ikincil piyasadaki kullanımını
kısıtlar. İyi yapılandırılmış ve yeterince
akıcı bir ikincil piyasanın bulunmayışı,
sukuk sertifikalarının sadece yerel
piyasada belirli bir akıcılığa sahip
olmalarına imkan tanır.
2. Kur, Kredi, Faiz Oranı Riski: Şeriat
hukuku hükümleri çerçevesinde kur, kredi
riski yada faiz oranı için risk yönetim
araçlarının kullanımı çoğu şeriat alemince
kabul edilmemektedir. Bu da şeriat uyumlu
finansal
araçların
geliştirilmesinde
sıkıntılara sebep olmaktadır.

3. Yükümlülüğün Yerine Getirilmeme
Riski: Yükümlü sukuk sözleşmesi ile
ortaya
çıkan
yükümlülüklerini
gerçekleştiremezse,
sertifika
sahibi
varlıklarını geri almak için yükümlüyü
zorlayabilir ve sözleşme geçersiz hale
gelebilir. Bu durumda borcun yeniden
programlanması söz konusu olabilir.
4.
Belirsizlik-Denenmemişlik
Riski:
Şeriatla uyumlu varlıkların geçmiş
performans verilerinin sınırlılığı, kriz
durumlarındaki
güven
sınırının
denenmemişliği, bu tür bir riske önceden
nasıl bir tedbir alınması gerektiği
konusunda sıkıntı yaratmaktadır.
Sukuk piyasasının çalışması sırasında karşı
karşıya kalınan riskleri sadece geleneksel
bankacılık sektörünün karşılaştığı risklerle
değerlendirmek yetersizdir. Sukuk piyasası
Jobst ve arkadaşlarına (2008: 335-336)
göre yasal bir takım düzenleme zorluk ve
kısıtlarıyla da karşı karşıyadır.
Sukuk işlemlerinin hem İslam hukuku
açısından hem ticari açıdan hem
Müslüman yatırımcıları, hem diğer
yatırımcıları tatmin etmesi gerekir. Fakat
sukuk işlemlerinin özellikle Müslüman
olmayan yatırımcılar için, varlık kontrolü
ve iflas ile ilgili konulardaki sığlığı yasal
düzenlemeleri gerekli kılmaktadır.
İslam hukukunun net olmayan kaynakları
uygulamaların kesinliği konusunda bazı
sıkıntılı sonuçlar yaratabilmektedir. Bu
nedenle şeriata uyumlu, standartları geniş
bir şekilde tanımlanmış sukuk ihracının
yokluğu, yatırımcılar açısından yasal
sıkıntılar
doğurabilmektedir.
Yasal
anlamda
ortaya
konmuş
mevcut
düzenlemelerin
standartlarında
bile
farklılıklar olması, İslami finansal kurum
ve kuruluşların birlikte çalışarak bir takım

yasal düzenlemeleri ortaya koymalarını
zorunlu kılmaktadır.
3.4. Sukuk İşlemlerinin Faydaları
Faizsiz tahviller İslami finans piyasasının
gelişmesinde önemli rolü bulunan,
piyasada kaynak mobilitesini sağlayan
önemli araçlardandır. Wilson’a (2008)
göre sukukun en önemli avantajı şeriatla
uyumlu bir finansal araç olması iken,
Solé’ye (2007) göre sukukun gelişmesiyle
İslami finans sisteminin derinleşme şansını
ele geçirmesi oldukça önemlidir. Sonuçta
geleneksel
bankaların,
sermaye
piyasasının, özel ve kamu kurum ve
kuruluşlarının İslam âlemi adına reel
sektörde yaratacakları pozitif bir katkı söz
konusu olacaktır.
Bidabad ve arkadaşlarına (2011: 238-239)
göre sukuk ihracı sayesinde İslami finans
sistemi üzerinde 2 farklı kanaldan olumlu
etkiler elde edilmesi söz konusu olacaktır.
Bunlar: (1) Ekonomik, Finansal ve Parasal
Etkiler, (2) Enflasyon, Faiz ve Döviz Kuru
Üzerindeki Etkilerdir.
3.4.1. Ekonomik, Finansal ve Parasal
Etkiler:
1. Sukuk ihracının Merkez Bankası eliyle
gerçekleştirilmesi, bankalar üzerindeki
baskıyı azaltacaktır.
2. Sukuk işlemleri İslami finans piyasası
aracı
kurumları
tarafından
gerçekleştirildiğinde piyasada likidite
sıkıntısı yaşanmayacaktır.
3. Devlet ve Merkez Bankası aracılıyla
gerçekleştirilen sukuk ihracı, piyasadaki
para miktarının ayarlanmasında para
politikası araçlarının etkin bir şekilde
kullanımına imkan sağlayacaktır. (Açık
piyasa işlemleri etkinleşecektir.)

4. Özel ve tüzel kurumların sukuk ihracı
sırasında yapılan sözleşmeler kapsamında
yükümlülüklerin yerine getirilmeme riskini
azaltabilecektir.
3.4.2. Enflasyon, Faiz ve Döviz Kuru
Üzerinde Etkiler:
1. Merkez Bankası tarafından sukuk
ihracının gerçekleştirilmesi, ilk periyotta
daraltıcı, ikinci periyotta genişletici etki
yaratacaktır. Bu uygulama ile ekonomik
dalgalanmaların (enflasyon-deflasyon gibi)
şiddetinin
azaltılması
mümkün
olabilecektir.
2. Beklenen enflasyon ve beklenen faiz
oranları birinci ve ikinci periyotta (sukuk
ihracı ve geriye toplanması) farklı olduğu
zaman, bu kağıtların performansı da
farklılaşacaktır. Örneğin ikinci periyotta,
yani sukukların halktan geri toplanması
aşamasında beklenen faiz oranları arttıkça,
ilk periyottaki sukuk ihraç fiyatları da
artacaktır ya da ilk periyotta sukukların
halka arzı aşamasında bunun tam tersi
gerçekleşecektir.
3. Sukuk ihracının döviz kuru üzerindeki
etkileri, ihraç aşamasında yaratılan para ve
dövizin döviz sektörüne akmasıyla ortaya
çıkar. Yabancı döviz arzı ile karşılaşan
yerli kur arzı; iç ve dış faiz oranlarında
farklılıklar yaratacak ve parasal kanallarla
ekonomiyi etkileyecektir.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı
üzere, sukuk işlemlerinin en önemli
faydası, ülke ekonomisi üzerinde para
politikası araçlarının uygulama etkinliğini
artırmasıdır.
4. TÜRKİYE’DE SUKUK
Türkiye’de İslami finansa olan talep
artışının bir göstergesi olarak, bankacılık

sektöründeki katılım bankalarının işlem
hacmindeki sabit artış miktarını dikkatli bir
şekilde incelemek yeterli olabilir. Fakat
buna rağmen sukuk ihracı kavramı Türkiye
için oldukça yenidir.
1 Nisan 2010 tarih ve 27539 sayılı Resmi
Gazetede “Kira Sertifikalarına ve Varlık
Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar
Hakkında Tebliğ (Seri:III, No:43)” ün
yayımlanmasıyla Türk finans sektörün ilk
kez sukukla tanışmıştır. Bir tür kira sukuku
ya da icare sukuk örneği şeklinde
gerçekleştirilen bu uygulamada, sadece
sukuk işlemi için tesis edilmiş Varlık
Kiralama Şirketlerinden yardım alınması
söz
konusudur.
Bu
şirketlerin
faaliyetlerinin nelerden oluşacağı adı
geçen tebliğin 5. Maddesinde şu şekilde
belirtilmektedir:
-

Kira sertifikası ihraç etmek,

Kendi nam ve kira sertifikası
sahipleri hesabına her türlü varlığı
devralmak, kiralamak, varlıklardan elde
edilen gelirleri payları oranında kira
sertifikası sahiplerine ödemek,
Kira
sözleşmesinin
sonunda,
başlangıçta anlaşılan koşullarda kiraya
konu varlığı kaynak kuruluşa devretmek.
Varlık kiralama şirketlerinin aynı tebliğ ve
aynı maddede ifade edilen bu faaliyet
alanları dışında herhangi bir ticari
faaliyetle
uğraşamayacakları
ayrıca
belirtilmiştir.
Sermaye
Piyasası
Kurulu,
kira
sertifikalarının kayda alınması, gerekli
kontrollerin yapılması ve ihraç işleminin
gerçekleşmesinden yegane sorumlu olan
kuruluştur. 8. madde Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kira sertifikası ile ilgili
yükümlülüklerini
belirtmektedir.
Bu

maddede en dikkat çekici olan hükümler;
kira sertifikasını satın alan yatırımcılara,
yaptıkları yatırımın risk derecesi ile ilgili
bilgi sahipliği ve sukuk ihracı sonrası
uluslararası
derecelendirme
kuruluşlarından en az biri tarafından
derecelendirme
işleminin
yapılması
zorunluluğudur.
17. madde ile kira sertifikalarına, Varlık
Kiralama Şirketi’nin talebi ve ilgili
borsanın uygun görmesi üzerine menkul
kıymet borsalarında işlem görme şansı
verilebilir. Kira sözleşmeleriyle ilgili bu
tebliğ toplam 22 maddeden oluşmaktadır.
Oldukça inovatif bir bakış açısıyla
hazırlanmasına
rağmen
uygulama
aşamasında
oluşabilecek
aksaklıklar,
mevcut
tebliğ
üzerinde
yenilikler
yapılmasını gerekli kılabilir.
Türkiye’de ilk sukuk ihracı Kuveyt Türk
Katılım Bankası tarafından 20 Ağustos
2010 tarihinde, 3 yıl vadeli, 100 Milyon $
tutarında ve leasing ve murabaha
alacaklarına
dayalı
varlık
havuzu
temelinde gerçekleştirilmiştir. Bir Türk
bankası tarafından gerçekleştirilen bu
sukuk ihracında tüm satış yurtdışına
yapılmış, Londra Borsasına kote edilmiş
ve Fitch tarafından BBB- kredi notuyla
derecelendirilmiştir. Aynı şekilde 2011
Ekiminde Kuveyt Türk Sukuk Varlık
Kiralama AŞ tarafından 5 yıl vadeli 350
milyon $ tutarında sukuk ihracı
gerçekleştirilmiş, Londra Borsasına kote
edilmiş ve Fitch tarafından BBB- kredi
notuyla derecelendirilmiştir (Yılmaz 2012:
33-34).
Eylül 2012’de Türkiye’de ilk kez Hazine
tarafından trilyonlarca dolarlık Körfez
fonlarını ülkeye çekmek amacıyla sukuk
ihracı gerçekleştirilmiştir. Bu işlem

sırasında hazine 1,5 milyar $ borçlanırken,
250 yatırımcıdan ihraç tutarının beş
katından fazla talep gelmesi dikkat
çekicidir. Gerçekleştirilen ihraç işleminin
%58’i Ortadoğu, %13’ü Avrupa, %12’si
Asya, %9’u Türkiye ve %8’i ABD’ye
olmuştur (http://www.cnnturk.com).
Hazinenin gerçekleştirdiği bu ilk sukuk
ihracına olan ilginin fazlalığı, bu tür
borçlanma işlemlerinin zaman zaman
gerçekleştirilebileceğini
göstermektedir.
IIRA’ya (www.iirating.com) göre Türkiye
sukuk piyasası henüz tam anlamıyla
keşfedilmemiş potansiyele sahip, küresel
ekonomik zorluklarla mücadelede oldukça
esnek bir yapı oluşturabilecek güçlü bir
piyasadır.
5. SONUÇ
Küresel
finans
piyasalarında
yeni
ekonomik düzenin etkisiyle artan ve
değişen rekabet şartları, yeni finansal
araçların kullanımını ve inovasyonu
gerekli kılmaktadır. Diğer taraftan bu
oluşum, İslami finans sisteminin araç ve
kurumlarında da inovasyonu teşvik
etmektedir.
İslam
ekonomisinin
şekillenmesinde
önemli rol üstlenen şeriat hukuku
kaynaklarına göre, her türlü faiz alım ve
satım işleminin dinen yasaklanmış olması,
geleneksel finans araçlarında ağırlıklı
olarak kullanılan faizin ve faizle çalışan
finansal araçların yerine faizsiz modellerin
ikamesini zorunlu kılmıştır. Ayrıca İslami
finans sisteminde Petro-dolar zenginliğinin
ortaya çıkardığı bir likidite fazlalığı
bulunmaktadır. Uzun vadeli yatırım araç
ve türlerinin kıtlığı atıl likit değerleri
teşvik etmektedir. Bu nedenle İslami
finans kurumları sürekli olarak likidite
fazlasıyla işlemlerini gerçekleştirmek

zorunda kaldıklarından bu durum finansal
kurumun
karını
olumsuz
yönde
etkilemektedir.
İslami finans sisteminde sadece faizsiz
finans yöntemlerine değil, risksiz işlemlere
de ihtiyaç vardır. İşte “SUKUK” İslami
finans sistemi için bu beklentilere cevap
verebilen ve verebilecek olan en başarılı
İslami finans aracı olarak kabul
edilmektedir.
Şeriata uyumlu bir tür borç senedi yada
tahvil özelliği gösteren sukuk, finansal
kuruluşlar tarafından ihraç edilebileceği
gibi, devlet (hazine) tarafından da ihraç
edilebilir. İhraç dışındaki bir diğer
esnekliği de vade konusundadır. Hazine
bonoları gibi kısa vadeli, devlet tahvilleri
gibi uzun vadeli uygulamalarla finansal
sistem içerisinde yer alabilir.
Toplumun çoğunluğunu Müslümanların
oluşturduğu ülkelerde, şeriat hukuku yargı
sistemi içerisinde kodlanmış olsa da,
olmasa da; Müslüman halk az yada çok
şeriat ilkelerini takip etmeye çalışacaktır.
Ama ne yazık ki hiçbir yatırımcıyı
geleneksel finans sistemi ile İslami finans
sisteminin temel ilkelerinin sürekli çatıştığı
bir yapı içerisine çekmek mümkün
olmayacaktır. İşte bu çerçevede her iki
taraf için de kabul edilebilir çözümlerin
ortaya koyulmasına ihtiyaç vardır ki, bu
çözüm
önerilerinden
bir
tanesi
“SUKUK’dur. Hatta sukuk piyasası
günümüzde çok önemli bir gelişme
göstererek hem Müslüman hem de
Müslüman
olmayan
toplumlardaki
yatırımcılar tarafından yoğun bir ilgiye
maruz kalmıştır. Bu ilgi özellikle İngiltere
ve ABD’nin gerçekleştirdiği sukuk
ihraçlarından ve sukuk işlemlerini kote
etmelerinden anlaşılabilir.

Geleneksel tahvillerin faiz içermesi, islam
ekonomilerinde kullanımlarını engeller.
Özellikle
şeriat
hukukunun
temel
hükümlerinin benimsendiği ülkelerde bu
engeller
direk
“kanuni
yasaklar”
şeklindedir. Şeriata uyumlu hale getirilmiş
faizsiz tahviller (sukuk) parasal büyümeyi
verimli bir şekilde etkileyerek, finansal
imkanların
genişlemesine,
parasal
otoritenin yönetimsel gücünün artmasına
imkan tanır.
Son söz olarak; İslami finans sisteminin
önündeki tek sorun; ne uzun vadeli İslami
yatırım araçlarının kıtlığı, ne her küresel
finansal
krizle
birlikte
karşılaştığı
geleneksel riskler, ne de İslami finansal
kuruluşların yaşadığı likidite bolluğudur.
En büyük sorun; İslami finans kurum ve
kuruluşlarının finansal uygulamalarını
geleneksel finans teorileri çerçevesinde
değerlendirmeye tabi tutmak zorunda
kalmaları ve sistemin kendisine has
değerlendirme
kriterlerinin
yaratılıp
kullanılamamasıdır.
Bu
sorunun
giderilmesinde hem geleneksel finansı,
hem de İslami finansı çok iyi şekilde
özümsemiş
akademisyen
ve
uygulamacılara ihtiyaç duyulmaktadır.
Kısaca diyebiliriz ki; Sukuk niceliksel
olarak artmış ve artmaktadır. Bundan sonra
ise niteliksel olarak gelişmeye ihtiyaç
duymaktadır.
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MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVLARINA GİREN ADAYLARIN, ALAN PUANLARI VE SINAV BAŞARI DURUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ*
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Özet:Müzik Öğretmenliği Programı yetenek sınavları her yıl haziran ayı sonu ile eylül ayının ilk
haftası arasında yapılmaktadır. Bu sınavlar, müziksel işitme- okuma- yazma, müziksel çalma ve
müziksel söyleme gibi alanlardan oluşmaktadır. Sınavlara katılan adaylar; cinsiyet, yaş, lise türü,
anne-baba eğitim durumu, ailenin geliri gibi değişkenler bakımından farklılıklar göstermektedir.
Bu çalışmada, İnönü Üniversitesi 2013-2014 yılı Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı'na giren adayların (N=449) bu değişkenler ile sınav başarı durumları ve müzik alanı puanları
arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Birçok sosyo-demografik değişken ile sınavı kazanma durumu ve
alan puanları arasında anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler:Özel Yetenek Sınavı, Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı, Alan Puanları, Sınav Başarı Durumu, Değişkenler

THE EXAMINATION OF THEIR MUSIC SCORES AND EXAM
SUCCESS OF CANDIDATES TAKING PART IN THE SPECIAL
APTITUDE EXAM OF MUSİC TEACHING PROGRAM ACCORDING TO MANY VARIABLES
Abstract: Each year , the talent examination of Music Teaching Program is done between the end
of June and the first week of September. These exams contains the fields such as musical hearingreading-writing, musical play and musical telling. Candidates participating in the exams vary in
terms of variables gender, age, type of school, parents and their education, family income etc. In
this study, the relationships between the exam success, the field of music scores and at İnönü University, 2013-2014 Year of Music Teaching Education Special Skills Examinations of candidates
(N=449) with these variables were investigated. It was found to be a significant relationship
between many socio-demographic variables and the possibility of exam sucess, music scores.
Key Words: Special Aptitude Test, Music Teaching Special Aptitude Test, Music scores, The
exam success, The variables.
*

Bu çalışma doktora tezinden türetilmiştir.

1. GİRİŞ
Bu bölümde araştırmanın amacı, önemi,
sayıltıları ve sınırlılıkları verilmiştir.
1.1. Problem Durumu
Müzik öğretmenliği yetenek sınavlarında,
öğrencilerin müzikal açıdan çeşitli yetenek
ve becerileri ölçülüp değerlendirilmektedir.
Ölçme ve değerlendirme aşamasında alan
puanları, genellikle müziksel işitmeyazma, müziksel çalma ve müziksel söyleme alanlarından oluşmaktadır. Alan puanlarının ağırlıklandırılmasıyla, özel yetenek sınav puanı (ÖYSP) oluşturulur. En
son aşamada OBP ve YGS puanları da
kapsam içine alınıp alan durumuna göre
yerleştirme puanı hesaplanır (ÖSYM,
2013).
Alan puanları, kendi içerisinde çeşitli bölümlere ayrılır. Bu bölümler; müziksel
işitme-yazma alanını oluşturan dikte; iki
ses, üç ses, dört ses işitme; çalınan ezgiyi
ve ritmi yineleme; müziksel çalma alanı,
adayın kendi istediği bir çalgıyla önceden
hazırlamış olduğu eser veya etüdü çalması,
müziksel söyleme alanı ise adayın önceden
hazırlamış olduğu bir eseri seslendirmesinden meydana gelmektedir. Bu anlamda
müzik öğretmenliği yetenek sınavları, müziksel davranış ve bu kavramın içerisinde
müziksel beceri ve müziksel yetenek dü-

zeylerini ölçmeyi amaçlar. Müziksel davranış; bireyin bir şarkıyı mırıldanması,
müzik dinlemesi, bir esere ellerini, ayaklarını ya da diğer uzuvlarını hareket ettirerek
tempo tutması, çalgı çalması, şarkı söylemesi gibi eylemleri gerçekleştirmesi olarak
adlandırılabilir.
Boyle
ve
Radocy
(1987:3,86) müziksel davranışları; müziksel performans (çalgı ve ses), müziksel
okuma-yazma, müzik dinleme ve müzik ile
ilgili diğer bilişsel davranışlar olmak üzere
dört başlıkta sınıflandırmışlardır. Müziksel
yetenek ise; müziksel davranışların hangi
alanda ve ne düzeyde gerçekleşeceğini
belirleyen gizil bir güç olarak tanımlanabilir. Kuzgun (2003:23) yeteneği "bir davranışı, bilgi veya beceriyi öğrenebilme gücü"
olarak ifade etmektedir. Bu bağlamda müzik yeteneği; müziğe ilişkin bilişsel, devinişsel ve duyuşsal davranışları yapabilmek
için kişinin doğasında barındırdığı öğrenme kapasitesi olarak açıklanabilir (Tarman,
2002:15; Gordon, 1979:3, 1986). Uçan
(2005:18) ise müziksel yeteneği müziksel
davranışlar ile harmanlayarak; "algılayıcı
müziksel
yetenek",
"seslendirici/yorumlayıcı müziksel yetenek" ve "yaratıcı müziksel yetenek" olmak üzere müziksel yeteneği üç başlıkta ifade etmiştir. Müziksel yeteneğin çeşitli testler ve ölçekler
yardımı ile ölçülmesi noktasında farklı
yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşımların ve
testlerin temel aldığı düşünce, yeteneğin
belli bir seviyeye kadar gelişeceği ve ön
bilgi gerektirmemesi üzerine kuruludur.

Test; " Belli bir konu alanındaki bilgi ve
becerilere sahip oluş düzeylerini belirlemek amacıyla yapılacak sınavda kullanılmak üzere geliştirilen ölçme aracı" olarak
tanımlanabilir (Airasian, 1994; akt. Bahar,
Nartgün, Durmuş ve Bıçak, 2009:5). Müzik yeteneğinin ölçülmesi amacı ile geliştirilmiş birçok test mevcuttur. Aşağıda dünyada kullanılan bazı müziksel yetenek testleri verilmiştir.
Aşağıda dünyada kullanılan müzik yetenek
testlerinden bazıları verilmiştir (Atak Yayla, 2003:8-9; Tankız, 2011:20-40 Colwell,
1970:154-158,1979; Boyle ve Radocy,
1987):
 Seashore Müziksel Yetenek Testi
 Wing Standartlaştırılmış Müziksel
Zekâ Testleri
 Bentley Müziksel Yetenekler Testleri
 Gordon MAP
 Gordon PIMMA
 Gordon IMMA
 Gordon AMMA
 K-D Müzik Testleri
 Kwalwasser Müzik Yeteneği Testi
 Drake Müziksel Yetenek Testleri
 Gaston Müzikalite Testi
 Biondo Müzik Yeteneği Testi
 Leblanc Müzik Yeteneği Testi
 Tilson-Gretsch Müziksel Yetenek
Testleri
Ece (2008:826) bu özel yetenek sınavlarının içeriklerini "Müziksel Algılama" ve
"Performans" olmak üzere iki başlıkta sınıflandırmıştır. Efe (2006:29-32) ise oldukça detaylı bir sınıflama yaparak, bu iki
alanı alt boyutlarına ayırmasının yanı sıra
yazılı uygulamalı sınavlar, sözel ve müziksel anlatım uygulamaları gibi farklı sınav
boyutlarının da Türkiye'deki sınav alanları
arasında yer aldığını vurgulamıştır. Araş-

tırmanın çalışma alanını oluşturan 20132014 eğitim-öğretim yılı İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği
Programı Özel Yetenek Sınavları "Müziksel Algılama" ve "Performans" sınıflamasına uygun olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama; dikte, çokses işitme
ve ezgi-ritim yineleme; ikinci aşama ise
müziksel çalma ve söyleme alt boyutlarından meydana gelmektedir (İnönü, 2013).
İnönü Üniversitesi müzik öğretmenliği
yetenek sınavlarına, Türkiye’nin her coğrafi bölgesinden gelen adaylar katılmaktadır.
Bu adayların; cinsiyet, yaş, lise türü, yaşantının çoğunun geçirildiği yer, ailenin
aylık durumu gibi sosyal ve ekonomik
özellikleri ve bunların sınav sonuçlarını
nasıl bir ilişki içerisinde olduğu araştırmanın temel problem durumu olarak görülmüştür. Araştırmanın problem cümlesi
"Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavlarına Giren adayların sınav başarı durumları ve alan puanları çeşitli değişkenlere göre anlamlı farklılıklar göstermekte midir?" biçiminde oluşturulmuştur.
1.2. Amaç
Bu araştırma, müzik alanı puanları ve sınav
başarı durumları ile adayların çeşitli demografik ve müziksel özellikleri arasındaki
ilişki durumunu belirlemek amacı ile yapılmıştır. Adayın sınava nasıl hazırlandığı,
hazırlık süresi, hayatının daha önceki evrelerinde hangi müziksel aktivitelerde bulunduğu, ailesinin ve kendisinin bazı sosyodemografik özelliklerine göre sınav başarılarının farklılaşma durumunun, her alan
için ayrı bir biçimde tespit edilmesinin
amaçlandığı bu çalışmanın alt problemleri
aşağıda verilmiştir:

Adayların sınav başarı durumu, Yerleştirme, Müziksel İşitme-Yazma, Müziksel
Çalma, Müziksel Söyleme ve Özel Yetenek Sınavı Puanlarında;
 Cinsiyet, yaş, alan ve lise türü,
 Anne-baba eğitim durumu,
 Yaşantının çoğunun geçirildiği yer
ve aile aylık gelir durumuna göre anlamlı farklılıklar var mıdır?
1.3. Önem
Müzik öğretmenliği yetenek sınavları ülkemizde her yıl birçok üniversitede yapılan
bir sınavdır. Bu sınavlarla, geleceğin müzik öğretmeni adayları seçilmektedir. Bu
bakımdan müzik öğretmenliği yetenek
sınavları; adaylar, onların aileleri, müzik
öğretmenliği programları ve dolaylı olarak
gelecek nesillerin müzik sevgisi kazanması, bir müzik kültürü edinmesi ve müziğe
bakış açılarını etkileyecek olması bakımından önem teşkil etmektedir. İşte bu noktada yetenek sınavlardaki öğrenci başarılarının;cinsiyet, yaş, lise türü, adayın yaşantısının çoğunu geçirdiği yer, ailenin aylık
durumu gibi sosyal ve ekonomik değişkenlere göre farklılıklar gösterip göstermediği
ve bu başarıların değişkenlerle ilişkili olup
olmadığını ortaya koyması bakımından bu
çalışma önem taşımaktadır
1.4. Sayıltılar
Araştırmanın temel sayıltıları şunlardır:
 Adaylar kişisel bilgi formunu doldururken gerçekleri yansıtmışlardır.
 Puanlayıcılar, adayların başarı durumlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi işleminde tarafsız ve samimi
davranmışlardır.
1.5. Sınırlılıklar

Araştırma, 2013-2014 yılı İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavlarına giren adaylar ile sınırlıdır.

2. YÖNTEM
2.1.Araştırma Modeli
Bu araştırma ilişkisel tarama modelindedir.
Karasar (2007) ilişkisel tarama modellerini; iki veya daha fazla değişken arasındaki
değişim durumunu ve düzeyini tespit etmek için yapılan araştırma modelleri olarak tanımlamaktadır. Araştırma,adayların
sosyo-demografik özellikleri ile sınav başarı durumları ve alan puanları arasındaki
ilişkileri belirlemeye yönelik bir çalışmadır. Bu nedenle betimsel nitelik taşımaktadır.
2.2.Çalışma Grubu
Araştırma çalışma grubu üzerinden yürütülecektir. Çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılında İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği
Programı Özel Yetenek Sınavına giren
olan adaylardan oluşmaktadır (N=449).
Sınava 456 aday başvurmuş, 7 adayın bazıları sınava girmemiş bazıları ise ilgili form
ve envanterleri eksik kodladıkları için çalışma grubuna dâhil edilmemiştir.Sınava
giren adayların %53,2’sininkız, %46,8
’inin erkek olduğu görülmektedir. Yaş dağılımına bakıldığında, adayların %80’sinin
17-20 yaş aralığında, %14.7’sinin 21-24
yaş aralığında, %5.3’ünün ise 25 ve üstü
yaş aralığında oldukları belirlenmiştir. Yığılmanın 17-20 yaş aralığında olduğu gözlemlenmektedir. Adayların %47,9’unun
GSSL, %42,5’inin genel lise, geri kalan
%9,6’sınında diğer lise türlerinden mezunu
olduğu görülmektedir. GSSL ve genel lise

mezunu adayların çoğunlukta oldukları
saptanmıştır.
Adayların yaşantısının çoğunun geçirildiği
yer değişkenine göre dağılımlarına bakıldığında; %3,6’sının köy-kasaba, %16’sının
ilçe, %58,4’ünün il, %22’sinin büyükşehir
grubunda oldukları belirlenmiştir. Yaşantılarını il ve büyükşehirlerde geçirenlerin
çoğunlukta oldukları gözlemlenmektedir.
Adayların annelerinin yaşantısının çoğunun geçirildiği yer değişkenine göre dağılımına bakıldığında; %10,2’sinin köykasaba, %20’sinin ilçe, %51’inin il,
%18.7’sinin büyükşehir grubunda oldukları belirlenmiştir. Adayların annelerinin
yaşantılarının çoğununu il ve ilçelerde geçirdikleri gözlemlenmektedir. Adayların
babalarının çoğunlukla yaşadığı yer değişkenine göre dağılımlarına bakıldığında,
%10,2’sinin köy-kasaba, %18,7’sinin ilçe,
%52,3’ünün il, %18,7’sinin büyükşehir
grubunda oldukları belirlenmiştir. En yüksek dağılımın il grubunda olduğu tespit
edilmiştir.
Adayların
annelerinin
%46,1’inin ilkokul-ortaokul, %29,6’sının
lise, %14,9’unun üniversite, %.2’sinin lisansüstü mezunu olduğu ve %9,1’inin ise
okuryazar olmadığı belirlenmiştir. Yığılmanın anne eğitim durumu ilkokulortaokul ve lise olan adaylarda olduğu görülmektedir. Adayların baba eğitim durumu incelendiğinde, %36,1’inin ilkokulortaokul, %38,5’inin lise, %21,2’sinin üniversite, %2’sinin lisansüstü düzeyinde olduğu, %2,2’sinin ise okuryazar olmadığı
tespit edilmiştir. Babaları ilkokul-ortaokul
ve lise mezunu olan adayların, diğer gruplardan daha fazla oldukları görülmektedir.
2.3.Verileri Toplama Teknikleri

Adaylara ilişkin özel yetenek sınavı müzik
alanı puanlarına ilgili izinler alınarak İnönü
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın veri tabanından ulaşılmıştır. Adaylara sınava girmeden önce kişisel bilgiler
formu uygulanarak veriler toplanmıştır.
Formun uygulanması esnasında araştırmacının yanı sıra alan uzmanı iki araştırma
görevlisi tarafından adayların her birine
geniş bir zaman dilimi içerisinde acele
edilmeden gerekli açıklamalar yapılarak,
adaylar için sağlıklı bir değerlendirme süreci yaratılmaya çalışılmıştır. Ayrıca adayların rahat bir ortamda formları doldurmaları amacı ile uygun materyal ve çevre koşullarının sağlanmış ve bu konuda oldukça
geniş bir görevli ekibinden yardım alınmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Kişisel Bilgi Formu, Öğrenme Stilleri, Bilişsel Esneklik envanterlerinden elde edilen
veriler ve sınav sonucu ulaşılan puanlar
kodlanarak SPSS 17.0 paket programına
girilmiş ve analizler bu program aracılığı
ile yapılmıştır. Adaylara ilişkin kişisel bilgiler frekans (f) ve yüzde (%) değerleri
tespit edilerek verilmiştir. Puanların normal dağılım durumlarına; normal dağılım
eğrileri, çarpıklık-basıklık (skewnesskurtosis) değerleri, histogramlar aracılığı
ile normal dağılım eğrileri ve grup büyüklüğünün 50’den büyük olduğu durumlarda
kullanılan Kolmogorov-Smirnov (K-S)
testi değerleri incelenerek bakılacaktır.
Tablo 1'de analiz kapsamında yer alan puanların çarpıklık-basıklık değerleri ve K-S
testi sonuçları verilmiştir.

Tablo 1.Puanların Çarpıklık-Basıklık Değerleri ve Kolmogorov-Smirnov Testi Anlamlılık Düzeyi
Sonuçları

Müziksel İşitme-Yazma
Müziksel Çalma
Müziksel Söyleme
ÖYSP
YP
*p<.05, **p<.01

N
449
250
250
250
250

Tablo 1'de K-S testi sonuçlarına bakıldığında, bütün puanlarda normallikten sapmaların anlamlı düzeylerde olduğu gözlemlenmektedir. Bu test için anlamlılık
düzeyinin .05'ten düşük olması, verilerin
normal dağılmadığı şeklinde yorumlanır
(George ve Mallery, 2001; akt: Tanel,
Şengören ve Tanel; 2007:3). Fakat K-S
testinin uygulanması, normallik durumunun incelenmesi için kullanılan yöntemlerden sadece biridir. Normal dağılım eğrilerine bakıldığında normallikten aşırı sapmalar olmadığı görülmüştür. Çarpıklık ve
basıklık katsayıları dikkate alındığında,
bütün puanların ±3 aralığında yer aldıkları
tespit edilmiştir. Cooper-Cutting çarpıklık
ve basıklık değerlerinin ±2 aralığında olmasını normallik açısından uygun bir durum olarak açıklarken, Ayrıca Kalaycı ve
bazı araştırmacılara göre bu katsayıların ±3
aralığında yer almalarının kabul edilebilir
bir durumdur (2008:6). Puanların çarpıklık-basıklık değerlerinin uç düzeylerde
olmadığı ve normal dağılım eğrilerinde
aşırı sapmalar olmadığı görüldüğü için
parametrik istatistik tekniklerinin kullanılmasına karar verilmiştir.Kişisel bilgi formu
ve başarı düzeyleri arasındaki ilişkilerin
tespit
3. BULGULAR

Çarpıklık
-.095
.216
.368
.477
.343

Basıklık
-.347
-.749
-.245
.154
-.570

Kolmogorov-Smirnov (KS)
p
.02*
.00**
.00**
.00**
.00**

edilmesi için Kay-Kare testi kullanılacaktır. (Büyüköztürk, 2007). Fakat5'ten küçük
hücre sayısının %20'yi aştığı durumlarda
grupların mantıklı bir biçimde birleştirilmesi ve grup silme işlemleri gerçekleştirilerek Kay-Kare testi yapılmıştır. Bu işlemler yapıldıktan sonra da bu durum giderilememişse, analizlerin Kay-Kare testi yapılmadan sadece çapraz tabloların yorumlanması ile gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür (Büyüköztürk, 2007:154). Cinsiyet, alan türü gibi iki bağımsız kategorik
değişkene göre Müziksel Çalma, ÖYSP vb.
sürekli değişkenlerdeki anlamlı farklılık
durumlarının incelenmesi için ilişkisiz
gruplar için uygulanan t-testi kullanılmıştır. Anne-baba eğitim durumu vb. ikiden
fazla gruplu kategorik değişken ile sürekli
değişken niteliğindeki puanlar arasındaki
ilişkiler ise varyanslar homojense tek yönlü
varyans analizi (ANOVA), varyansların
homojen olmadığı durumlarda ise Welch
testi uygulanarak incelenmiştir. Varyans
analizinin kullanıldığı durumlarda farklılıkların hangi gruplarda olduğunun tespiti
için Tukey testi, Welch testi kullanıldığında ise Games-Howell testi ile analizler
yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi (p) .05 ve
.01 olarak alınmıştır.

Araştırmadan elde edilen bulgular araştırmanın alt amaçları doğrultusunda ele alınmıştır.

puanları Arasındaki İlişkilere Yönelik
Bulgular
Adayların; cinsiyet, yaş, lise ve alan türü
değişkenlerinin sınav başarı durumuna
göre Kay-Kare testi sonuçları Tablo 2'de
yer almaktadır

3.1. Cinsiyet, Yaş, Alan, Lise Türü ile
Sınav Başarı Durumu ve Müzik Alanı
Tablo 2. Cinsiyet, Yaş, Lise ve Alan Türü Değişkenlerinin Sınav Başarı Durumuna Göre KayKare Testi Sonuçları
Sınav Başarı Durumu
Kazandı
Kız
Cinsiyet
Erkek
17-20
Yaş

21-24
25 ve üstü
Alan İçi

Alan Durumu
Alan Dışı
GSSL
Mezun Olunan Lise
Türü

Genel Lise
Diğer
Toplam

Kazanamadı

Toplam

f

20

219

239

%

8.4

91.6

100.0

f

10

200

210

%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%

4.8
28
7.8
2
3.0
0
0
28
13.0
2
.9
28
13.0
2
1.0
0
.0
30
6.7

95.2
331
92.2
64
97.0
24
100.0
187
87.0
232
99.1
187
87.0
189
99.0
43
100.0
419
93.3

100.0
359
80.0
66
100.0
24
100.0
215
100.0
234
100.0
215
100.0
191
100.0
43
100.0
449
100.0

**p<.01

Tablo 2'deki Kay-Kare testi sonuçlarında
görüldüğü üzere; her grubun kendi içerisindeki başarı durumları incelendiğinde,
kız adayların sınavı kazanma oranlarının
(%8.4), erkek adaylardan (%4.8) daha fazla olduğu görülmektedir. Yaş gruplarına
göre sınav başarı durumuna bakıldığında
ise; 17-20 yaş grubundakilerin, kazanan
adayların neredeyse tamamına yakınını
oluşturduğu gözlemlenmektedir. 20 yaşın

²=2.33
sd=1
p=.09

²=3.85
sd=2
p=.15

²=26.61**
sd=1
p=.00

²=8.39
sd=6
p=.21

üzerindekilerin hem grup içi kazanma
oranlarının hem de kazanan adaylar içerisindeki dağılımlarının 2 kişi ile çok düşük
seviyede kaldığı görülmektedir. Alan türüne göre sınav başarı durumunda alan içi
(%13) adaylar lehine anlamlı farklılık olduğu görülmektedir [²(1) =26,61, p<.01].
Alan içi adayların bütün kazanan

deninin grup sayısının üç olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çünkü alan
durumu ve sınav başarısı arasında GSSL
mezunu olan alan içi adaylar lehine anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Adayların; cinsiyet, yaş, lise ve alan türü değişkenlerinin Yerleştirme puanlarına göre ttesti, tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
ve Welch testi sonuçları Tablo 3’te yer
almaktadır.

adaylardaki dağılımına bakıldığında ise, 28
kişi ile neredeyse kazananların tamamına
yakının GSSL mezunu olan bu kişilerden
oluştuğu tespit edilmiştir. Kazanan 2 adayın ise genel lise mezunu olduğu saptanmıştır.Yapılan Kay-Kare testleri sonuçları
incelendiğinde ise cinsiyet, yaş ve mezun
olunan lise türüne göre anlamlı farklılıklar
olmadığı görülmüştür. Fakat lise türüne
göre anlamlı farklılığın çıkmamasının ne-

Tablo 3. Cinsiyet, Yaş, Lise ve Alan Türü Değişkenlerinin Yerleştirme Puanlarına Göre t-testi,
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Welch Testi Sonuçları
Cinsiyet
Kız
Erkek
Alan
Alan İçi
Alan Dışı

N
140
110
N
153
97

X
155.69
149.00

X

Varyansın Kaynağı
Yaş

Lise Türü

Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
sd1

159.35
142.33
Kareler
Toplamı
5083.735
101121.183
106204.918

2

ss
20.55
20.27
ss
20.18
16.81
sd
2
247
249
sd2
53.53

sd

F

t

p

248

.18

2.57*

.01

sd

F

t

p

230.23

6.91

7.21**

.00

Kareler Ortalaması
2541.867
409.398
Welch's F
28.00**

F

p

6.30**

.00
p
.00

**p<.01, *p<.05

Tablo 3'teki t-testi sonuçlarına bakıldığında, cinsiyete göre Yerleştirme puanlarında
anlamlı farklılık olduğu ve kız adayların
Yerleştirme puanlarının ( X =155.69), erkek adayların puanlarından ( X =149.00)
daha yüksek olduğu görülmektedir [t=2.57,
p<.05]. Ayrıca Yerleştirme puanları ile
alan türü arasında da anlamlı ilişki olduğu
ve alan içi adayların puanlarının ( X
=159.35), alan dışı adayların puanlarından
( X =142.33) daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir

[t=7.21, p<.05]. Varyans analizi ve Welch
testi sonuçlarına incelendiğinde, adayların
Yerleştirme puanlarının lise türü ve yaş
değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir [Welch's F(253.53)=6.30, p<.01;
[F(2-247)=28.00, p<.01].
Anlamlı farklılıkların hangi gruplarda olduğunu belirlemek amacıyla yaş grubu için
yapılan Tukey testi ve lise türü için yapılan
Games-Howell testi sonuçları Tablo4'te
verilmiştir.

Tablo 4. Yaş ve Lise Türü Değişkenlerine Göre Yerleştirme Puanlarının Tukey ve Games-Howell
Testi Sonuçları
Gruplar
17-20
21-24
Yaş
25 ve üstü
Gruplar
GSSL
Lise
Genel Lise
Türü
Diğer
**p<.01, *p<.05

17-20

21-24
.01*

25 ve üstü
.12
.91

GSSL

Genel Lise
.00**

Diğer
.00**
.31

anlarının, genel lise ( X =143.47) ve diğer
liselerden ( X =137.68) mezun olan adaylara göre anlamlı bir şekilde daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir.Adayların; cinsiyet,
yaş, lise ve alan türü değişkenlerinin MİY
puanlarına göret-testi, tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) ve Welch testi sonuçları
Tablo 5’te yer almaktadır.

Tablo 4’teki analiz sonuçları incelendiğinde, 17-20 yaş grubunda olanların ( X
=154.87) 21-24 yaş grubunda( X =143.96)
olanlara göre Yerleştirme puanlarının anlamlı bir biçimde daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Lise türüne bakıldığında
ise GSSL ( X =159.35) mezunlarının pu

Tablo 5. Cinsiyet, Yaş, Lise ve Alan Türü Değişkenlerinin MİY Puanlarına Göre t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Welch Testi Sonuçları
Cinsiyet
Kız
Erkek
Alan
Alan İçi
Alan Dışı

N
239
210
N
215
234

X
51.55
50.04

X

Varyansın Kaynağı
Yaş

Lise Türü

Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
sd1

57.58
44.65
Kareler
Toplamı
2367.443
142285.063
144652.506

2

**p<.01, *p<.05

Tablo 5'teki t-testi sonuçlarına bakıldığında, alan türüne göre MİY puanlarında anlamlı farklılık olduğu ve alan içi adayların
MİY puanlarının ( X =57.58), alan dışı
adayların puanlarından ( X =44.65) daha
yüksek olduğu görülmektedir [t=8.22,

ss
17.43
18.57
ss
15.09
18.20
sd
2
446
448
sd2
112.16

sd

F

t

p

447

.60

.88

.38

sd

F

t

p

447

8.00

8.22**

.00

Kareler Ortalaması
1183.72
319.03
Welch's F
33.51**

F

p

3.71*

.03
p
.00

p<.01]. Cinsiyete göre MİY puanlarında
anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
Varyans analizi ve Welch testi sonuçlarına
incelendiğinde, adayların MİY puanlarının
lise türü ve yaş değişkenlerine göre anlamlı
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir

[Welch's F(2-112.16)=33.51, p<.01;
F(2=3.71, p<.05].Anlamlı farklılıkların
hangi gruplarda olduğunu belirlemek ama-

cıyla yaş grubu için yapılan Tukey testi ve
lise türü için yapılan Games-Howell testi
sonuçları
Tablo
6'da
verilmiştir.
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Tablo 6. Yaş ve Lise Türü Değişkenlerine Göre MİY Puanlarının Tukey ve Games-Howell Testi
Sonuçları

Yaş

Lise
Türü

Gruplar
17-20
21-24
25 ve üstü
Gruplar
GSSL
Genel Lise
Diğer

17-20

21-24
.83

25 ve üstü
.03*
.12

GSSL

Genel Lise
.00**

Diğer
.00**
.90

**p<.01, *p<.05

Tablo 6’daki analiz sonuçları incelendiğinde, 17-20 yaş grubunda olanların ( X
=51.60) 25 ve üstü yaş grubunda ( X
=41.42) olanlara göre MİY puanlarının
anlamlı bir biçimde daha yüksek olduğu
gözlemlenmektedir. Lise türüne bakıldığında ise GSSL ( X =57.58) mezunlarının
puanlarının, genel lise ( X =44.91) ve di

ğer liselerden ( X =43.47) mezun olan
adaylara göre anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Tablo 7’de
adayların cinsiyet, yaş, alan ve lise türü
değişkenlerine göre Müziksel Çalma ve
Müziksel Söyleme alanı puanlarının ilişkisiz örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans analizi sonuçları (ANOVA) verilmiştir.

Tablo 7. Cinsiyet, Yaş, Lise ve Alan Türü Değişkenlerinin Müziksel Çalma ve Müziksel Söyleme
Puanlarına Göre t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

Cinsiyet

Alan

Yaş

Müziksel Çalma
Kız
Erkek
Müziksel Söyleme
Kız
Erkek
Müziksel Çalma
Alan İçi
Alan Dışı
Müziksel Söyleme
Alan İçi
Alan Dışı

Müziksel Çalma

N
140
110
N
140
110
N
153
97
N
153
97
Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

X
56.76
58.70

X
56.15
51.33

X
60.75
52.68

X
56.64
49.91
Kareler
Toplamı
3241.335
90004.083
93245.419

ss
14.79
16.35
ss
14.79
16.35
ss
18.19
20.18
ss
14.68
16.30
sd
2
247
249

sd

F

t

p

213.40

6.07

-.77

.44

sd

F

t

p

248

.64

2.44*

.02

sd

F

t

p

248

.35

3.28**

.00

sd

F

t

p

248

.14

3.39**

.00

Kareler Ortalaması
1620.67
364.39

F

p

4.45*

.01

Müziksel Söyleme

Müziksel Çalma
Lise Türü
Müziksel Söyleme

Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

1479.750
59498.771
60978.521
Kareler
Toplamı
5146.900
88098.518
93245.419
3572.929
57405.592
60978.521

2
247
249
sd
2
247
249
2
247
249

739.88
240.89

3.08*

.048

Kareler Ortalaması
2573.45
356.674

F

p

7.22**

.00

1786.464
232.411

7.69**

.00

**p<.01, *p<.05

Tablo 7'deki t-testi sonuçlarına bakıldığında, cinsiyete göre Müziksel Söyleme alanı
puanlarında anlamlı farklılık olduğu ve kız
adayların puanlarının ( X =57.58), erkek
adayların puanlarından ( X =51.33) daha
yüksek olduğu görülmektedir [t=2.44,
p<.05]. Cinsiyete göre Müziksel Çalma
alanı puanlarında anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Alan türüne göre alan
içi adayların lehine, Müziksel Çalma ( X
=60.75) ve Müziksel Söyleme alan puanları ( X =52.68) arasında

anlamlı farklılık olduğu gözlemlenmiştir
[t=3.28, p<.01; t=3.39, p<.00].Varyans
analizi sonuçları incelendiğinde, adayların
Müziksel Çalma alanı [F(2-247)=7.22, F(2247)=4.45 p<.05] ve Müziksel Söyleme alanı
[F(2-247)=7.69, F(2-247)=3.08 p<.05] puanlarının lise türü ve yaş değişkenlerine göre
anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Anlamlı farklılıkların hangi gruplarda
olduğunu belirlemek amacıyla Tukey testi
yapılarak sonuçları Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8. Yaş ve Lise Türü Değişkenlerine Göre Müziksel Çalma ve Müziksel Söyleme Puanlarının
Tukey Testi Sonuçları

Yaş

Müziksel
Çalma
Müziksel
Söyleme

Gruplar
17-20
21-24
25 ve üstü
17-20
21-24
25 ve üstü

17-20

21-24
.84

25 ve üstü
.01*
.06

.99

.03*
.049*

Lise Türü

Gruplar
GSSL
Genel Lise
Diğer
GSSL
Genel Lise
Diğer

Müziksel
Çalma
Müziksel
Söyleme

GSSL

Genel Lise
.04*

Diğer
.00**
.20

.03*

.00**
.17

**p<.01, *p<.05

olduğu tespit edilmiştir. Lise türüne bakıldığında ise GSSL mezunlarının Müziksel
Çalma ( X =60.81) ve Müziksel
Söyleme alanı puanlarının ( X =56.70),
genel lise ( X =54.26, 51.19) ve diğer liselerden ( X =45.68, 44.16) mezun olan
adaylara göre anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Tablo 9’da
adayların cinsiyet, yaş, alan ve lise türü
değişkenlerine göre ÖYSP'lerin ilişkisiz
örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans
analizi sonuçları (ANOVA) verilmiştir.

Tablo 8’deki analiz sonuçları incelendiğinde, 17-20 yaş grubunda olanların ( X
=58.70), 25 ve üstü yaş grubunda ( X
=40.13) olanlara göre Müziksel Çalma
puanlarının anlamlı bir biçimde daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Müziksel
Söyleme alanı puanlarına bakıldığında ise,
17-20 yaş aralığında olanlar( X =54.47) ile
21-24 yaş aralığında olanların puanlarının (
X =54.87), 25 ve üstü ( X =42.13) grubundakilerin puanlarından daha yüksek

Tablo 9. Cinsiyet, Yaş, Lise ve Alan Türü Değişkenlerinin ÖYSP'lere Göre t-testi ve Tek Yönlü
Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
Cinsiyet
Kız
Erkek
Alan
Alan İçi
Alan Dışı

N
140
110
N
153
97
Varyansın Kaynağı

Yaş

Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Varyansın Kaynağı

Lise Türü

Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

**p<.01, *p<.05

Tablo 9'daki t-testi sonuçlarına bakıldığında, alan türüne göre ÖYSP'lerde anlamlı
farklılık olduğu ve alan içi adayların puanlarının ( X =61.89), alan dışı adayların pu-

X
60.04
59.58

X
61.89
56.60
Kareler
Toplamı
1123.120
29097.175
30220.295
Kareler
Toplamı
1885.011
28335.284
30220.295

ss
10.55
11.63
ss
10.75
10.70
sd
2
247
249
sd
2
247
249

sd

F

t

p

248

1.01

.324

.75

sd

F

t

p

248

.87

3.80**

.00

Kareler Ortalaması
561.560
117.802
Kareler Ortalaması
942.51
114.72

F

p

4.78**

.009

F

p

8.22**

.00

anlarından ( X =56.60) daha yüksek olduğu
görülmektedir [t=3.80,p<.01]. Cinsiyete
göre ÖYSP'lerde anlamlı farklılık olmadığı
tespit edilmiştir. Varyans analizi sonuçları
incelendiğinde, adaylarınÖYSP'lerinin [F(2-

=8.22, F(2-247)=4.78] puanlarının lise türü
ve yaş değişkenlerine göre anlamlı farklılık
gösterdiği tespit edilmiştir. Anlamlı farklı-

lıkların hangi gruplarda olduğunu belirlemek amacıyla Tukey testi yapılarak sonuçları Tablo 10'da verilmiştir.
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Lise
Türü

Yaş

Tablo 10. Yaş ve Lise Türü Değişkenlerine Göre ÖYSP'lerin Tukey Testi Sonuçları
Gruplar
17-20
21-24
25 ve üstü
Gruplar
GSSL
Genel Lise
Diğer

17-20

21-24
.99

25 ve üstü
.005**
.02*

GSSL

Genel Lise
.007**

Diğer
.004**
.35

**p<.01, *p<.05

( X =61.89) genel lise ( X =57.35) ve diğer
liselerden ( X =53.55) mezun olan adaylara
göre anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 10’daki analiz sonuçlarına bakıldığında, 17-20 yaş grubunda olanların ( X
=60.31), 25 ve üstü yaş grubunda ( X
=49.23) olanlara göre ÖYSP'lerinin anlamlı bir biçimde daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca 21-24 yaş grubundakilerin puanlarının ( X =60.10) da 25 ve üstü
grubundakilerin puanlarından daha yüksek
olduğu bulunmuştur. Lise türüne bakıldığında ise GSSL mezunlarının ÖYSP'lerinin

3.2. Anne-Baba Eğitim Durumu ile Sınav Başarı Durumu ve Müzik Alanı Puanları Arasındaki İlişkilere Yönelik
Bulgular
Tablo 11'de anne-baba eğitim durumunun,
sınav başarı durumuna göre dağılımları
verilmiştir.

Tablo 11. Anne-Baba Eğitim Durumu Değişkenlerinin Sınav Başarı Durumuna Göre Dağılımları
Sınav Başarı Durumu

Okuryazar
Olmayan
İlkokulortaokul
Anne Eğitim Durumu

Lise
Üniversite
Lisansüstü

Baba Eğitim Durumu

Okuryazar
Olmayan
İlkokulortaokul

Kazandı

Kazanamadı

f

1

40

Toplam
41

%

2.4

97.6

100.0

f

17

190

207

%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%

8.2
5
3.8
7
10.4
0
0
0
.0
9
5.6

91.8
128
96.2
60
89.6
1
100.0
10
100.0
153
94.4

100.0
133
100.0
67
100.0
1
100.0
10
100.0
162
100.0

-

-

Lise
Üniversite
Lisansüstü
Toplam

f
%
f
%
f
%
f
%

Tablo 11’de görüldüğü üzere grupların
kendi içerisindeki kazanma oranları bakımından en yüksek oranın üniversite gruplarında (%10,4, %12,6) yer aldığı görülmek-

9
5.2
12
12.6
0
.0
30
6.7

164
94.8
83
87.4
9
100.0
419
93.3

173
100.0
95
100.0
9
100.0
449
100.0

tedir. Tablo 12’de adayların anne-baba
eğitim durumu değişkenlerine göre Yerleştirme puanlarının tek yönlü varyans analizi
sonuçları (ANOVA) verilmiştir.

Tablo 12. Anne-Baba Eğitim Durumu Değişkenlerinin Yerleştirme Puanlarına Göre Tek Yönlü
Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

Anne Eğitim Durumu

Baba Eğitim Durumu

Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler
Toplamı
1770.739
104434.179
106204.918
5401.757
100803.161
106204.918

sd
4
245
249
4
245
249

Kareler Ortalaması
442.69
426.26

F

p

1.04

.39

1350.44
411.44

3.28*

.01

*p<.05

Tablo 12’deki varyans analizi sonuçlarına
bakıldığında, adayların Yerleştirme puanlarının baba eğitim durumuna göre anlamlı
farklılık gösterdiği saptanmıştır [F(4245)=3.28, p<.05]. Anne eğitim durumu ile
Yerleştirme puanları

arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit
edilmiştir. Baba eğitim durumuna göre
belirlenmiş olan anlamlı farklılıkların hangi gruplarda olduğunun saptanması için
Tukey testi yapılmış ve Tablo 13’da bu
testin sonuçları verilmiştir.

Tablo 13. Baba Eğitim Durumuna Göre Yerleştirme Puanlarının Tukey Testi Sonuçları
Gruplar
Okuryazar Olmayan
İlkokul-Ortaokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü
*p<.05

Okuryazar Olmayan

Tablo 13’deki Tukey testi sonuçları incelendiğinde, babası üniversite mezunu olan
adayların puanlarının ( X =161.35), ilkokul-ortaokul ( X =149.79) ve lise mezunu
olan adayların puanlarından ( X =151.13)
daha yüksek olduğu ve bu farklılıkların

İlkokul-Ortaokul
1.00

Lise
1.00
.99

Üniversite
.80
.01*
.02*

Lisansüstü
.99
.97
.94
.41

anlamlı düzeylerde olduğu bulunmuştur.
Adayların, MİY, Müziksel Çalma ve Müziksel Söyleme alanı puanlarının annebaba eğitim durumu değişkenlerine göre
tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve

Welch testi sonuçları Tablo 14’te yer al-

maktadır.

Tablo 14. Anne-Baba Eğitim Durumu Değişkenlerinin MİY, Müziksel Çalma ve Müziksel Söyleme Puanlarına Göre Tek Yönlü Varyans Analizi, Welch Testi (ANOVA) Sonuçları

MİY
Anne Eğitim
Durumu

Müziksel Çalma

Müziksel Söyleme

MİY
Baba Eğitim
Durumu

Müziksel Söyleme

Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler
Toplamı
2306.484
142346.022

*p<.05

Tablo 14’teki varyans analizi ve Welch
testi sonuçlarına bakıldığında anlamlı farklılığın sadece Müziksel Söyleme alanı puanları ile baba eğitim durumu arasında
olduğu gözlemlenmektedir [F(4-245)=2.55,
p<.05]. Diğer puan türleri ile anne ve baba

4

4
444
448
4
245
249
4
245
249
4
444
448
4
245
249

402.52
92842.902
93245.419
484.797
60493.724
60978.521
1533.055
143119.451
144652.506
2432.444
58546.076
60978.521
sd1

Müziksel Çalma

sd

sd2

Kareler Ortalaması
576.62
320.60

F

p

1.80

.13

100.63
378.95

.27

.90

121.20
246.91

.49

.74

388.26
322.34

1.20

.32

608.11
238.96

2.55*

.04

Welch's F

11.83

2.79

p
.16

eğitim durumu grupları arasında anlamlı
ilişkilerin olmadığı tespit edilmiştir. Müziksel Söyleme alanında baba eğitim durumuna göre hangi alt gruplarda anlamlı
farklılığın olduğu Tukey testi yapılarak
analiz sonuçları Tablo 15’te görülmektedir

Tablo 15. Baba Eğitim Durumu Değişkenine Göre Müziksel Söyleme Puanlarının Tukey Testi Sonuçları
Gruplar
Okuryazar Olmayan
İlkokul-Ortaokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü
*p<.05

Okuryazar Olmayan

Tablo 15’te Tukey testi sonuçlarına bakıldığında babası üniversite mezunu olan
adayların puanlarının ( X =59.81), ilkokulortaokul mezunu olan adayların puanlarından daha yüksek olduğu ve ilişkinin an-

İlkokul-Ortaokul
1.00

Lise
1.00
.99

Üniversite
.76
.03*
.07

Lisansüstü
1.00
.99
.98
.63

lamlı olduğu tespit edilmiştir.Adayların,
ÖYSP'lerin anne-baba eğitim durumu değişkenlerine göre tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) sonuçları Tablo 16’da yer almaktadır.

Tablo 16. Anne-Baba Eğitim Durumu Değişkenlerinin ÖYSP'lere Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

Anne
Eğitim
Durumu

Baba
Eğitim
Durumu

Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

ÖYSP

ÖYSP

Kareler
Toplamı
197.379
30022.916
30220.295
Kareler
Toplamı
1128.177
29092.118
30220.295

sd
4
245
249
sd
4
245
249

Kareler
Ortalaması
49.35
122.54
Kareler
Ortalaması
282.044
118.743

F

p

.40

.81

F

P

2.38

.05

Tablo 16’da görüldüğü üzere, ÖYSP'ler ile
anne-baba eğitim durumları arasında anlamlı farklılıklar olmadığı görülmektedir.
3.3. Yaşantının Çoğunun Geçirildiği Yer
ve Aile Aylık Gelir Durumu ile Sınav
Başarı Durumu ve Müzik Alanı Puanları Arasındaki İlişkilere Yönelik Bulgular
Adayların, sınav başarı durumlarının yaşantının çoğunun geçirildiği yer ve aile
aylık gelir durumu değişkenlerine göre tek
yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları
Tablo 17’de yer almaktadır.

Tablo 17. Yaşantının Çoğunun Geçirildiği Yer ve Aile Aylık Gelir Durumu Değişkenlerinin Sınav
Başarı Durumuna Göre Kay-Kare Testi Sonuçları
Sınav Başarı Durumu
Kazandı
Köy-Kasaba, İlçe
Yaşantının Çoğunun
Geçirildiği Yer

İl
Büyükşehir
0-999

Aile Aylık Gelir
Durumu

1000-1999
2000-2999

Kazanamadı

Toplam

f

1

87

88

%

1.1

98.9

100.0

f

19

243

262

%
f
%
f
%
f
%
f
%

7.3
10
10.1
4
4.1
9
4.9
8
8.9

92.7
89
89.9
94
95.9
176
95.1
82
91.1

100.0
99
100.0
98
100.0
185
100.0
90
100.0

²=6.33*
sd=2
p=.04

²=7.08
sd=4
p=.13

3000-3999
4000 ve üstü
Toplam

f
%
f
%
f
%

Tablo 17'deki Kay-Kare testi sonuçlarına
göre yaşantının çoğunun geçirildiği yer
değişkeninin, sınav başarı durumundan
bağımsız olmadığı ve iki değişken arasında
anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir [² (2)
=6,33, p<.01]. Aile aylık gelir durumu ile
sınav başarısı arasındaki ilişkilerin anlamlı
bir düzeyde olmadığı bulunmuştur. Her
grubun kendi içerisindeki dağılımları
incelendiğinde, hayatlarının önemli bir
kısmını büyükşehirlerde geçiren adayların
(%10,1) kazanma oranlarının, il (%7,3) ve
köy-kasaba-ilçe (%1,1) grubundakilerden
daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunun
yanı sıra 30 kişilik asil kazanan kontenjanındaki dağılıma bakıldığında, il grubunda

7
14.0
2
7.7
30
6.7

43
86.0
24
92.3
419
93.3

50
100.0
26
100.0
449
100.0

olanların 19 aday ile çoğunlukta olduğu
görülmektedir. Adayların aile aylık gelir
durumuna grup içi kazanma oranlarına
bakıldığında, 3000-3999 grubunda olanların kazanma oranının daha yüksek olduğu
tespit edilmiştir (%14,0). Ayrıca 9 kazanan
aday ile 1000-1999 grubunda yer alanların
kazanan adaylar içerisinde en yüksek sayıda olduğu, 8 aday ile 2000-2999, 7 aday ile
3000-3999 grubunda olanların da sınavı
kazandıkları gözlemlenmektedir. Adayların
Yerleştirme puanlarının, yaşantının çoğunun geçirildiği yer ve aile aylık gelir durumu değişkenlerine göre tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları Tablo
18’de yer almaktadır.

Tablo 18. Yaşantının Çoğunun Geçirildiği Yer ve Aile Aylık Gelir Durumu Değişkenlerinin Yerleştirme Puanlarına Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

Yaşantının Çoğunun Geçirildiği Yer

Aile Aylık Gelir Durumu

Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler
Toplamı
2709.423
103495.495
106204.918
2646.916
103558.002
106204.918

sd
3
246
249
5
244
249

Kareler
Ortalaması
903.14
420.71

F

p

2.15

.10

529.38
424.42

1.25

.29

Tablo 18'deki tek yönlü varyans analizi sonuçları incelendiğinde, Yerleştirme puanları ile
yaşantının çoğunun geçirildiği yer ve aile aylık gelir durumu değişkenleri
arasında anlamlı ilişkilerin olmadığı gövaryans analizi sonuçları (ANOVA) ve
rülmektedir. MİY, Müziksel Çalma ve
Welch testi sonuçları Tablo 19’da yer almaktadır.
Müziksel Söyleme alanı puanlarının yaşantının çoğunun geçirildiği yer ve aile aylık
gelir durumu değişkenlerine göre tek yönlü

Tablo 19. Yaşantının Çoğunun Geçirildiği Yer, Aile Aylık Gelir Durumu Değişkenlerinin MİY,
Müziksel Çalma ve Müziksel Söyleme Puanlarına Göre Tek Yönlü Varyans Analizi
(ANOVA), Welch Testi Sonuçları

MİY
Aile Aylık Gelir
Durumu

Müziksel Çalma

Müziksel Söyleme

MİY
Yaşantının
Çoğunun
Geçirildiği Yer

Müziksel Söyleme

Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler
Toplamı
3080.009
141572.497
144652.506
1483.770
91761.649
93245.419
2348.450
58630.071
60978.521
Kareler
Toplamı
1229.625
143422.881
144652.506
1270.378
59708.143
60978.521
sd1
3

Müziksel Çalma
*p<.05,**p<.01

Tablo 19’daki varyans analizi sonuçlarına
bakıldığında, adayların MİY ve Müziksel
Söyleme alanı puanlarının aileaylık gelir
durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği
saptanmıştır [F(4-444)=2.42, F(4-245)=2.45;
p<.05]. Yaşantının çoğunun geçirildiği yer
değişkenine göre ise, Müziksel Çalma ala-

sd
4
444
448
4
245
249
4
245
249
sd
3
445
448
3
246
249

sd2
34.70

Kareler Ortalaması
770.00
318.86

F

p

2.42*

.048

370.94
374.54

.99

.41

587.11
239.31

2.45*

.047

Kareler Ortalaması
409.88
322.30

F

P

1.27

.28

423.46
242.72

1.75

.16

Welch's F
6.16**

p
.00

nı puanlarında anlamlı farklılık olduğu
görülmüştür
[Welch's
F(3-34.70)=6.16,
p<.01]. Farklılıkların hangi gruplarda olduğunun belirlenmesi için Games-Howell
ve Tukey testleri yapılmış, testlerden elde
edilen bulgular Tablo 20 ve Tablo 21’de
verilmiştir.

Tablo 20. Aile Aylık Gelir Durumu Değişkenine Göre MİY, Müziksel Söyleme Puanlarının Tukey
Testi Sonuçları

MİY

Müziksel
Söyleme

*p<.05

Gruplar
0-999
1000-1999
2000-2999
3000-3999
4000 ve üstü
Gruplar
0-999
1000-1999
2000-2999
3000-3999
4000 ve üstü

0-999

1000-1999
.55

2000-2999
.04*
.43

3000-3999
.25
.84
1.00

4000 ve üstü
1.00
.97
.51
.73

0-999

1000-1999
1.00

2000-2999
.99
.98

3000-3999
.13
.06
.03*

4000 ve üstü
.96
.95
.86

Tablo 20’deki Tukey testi sonuçlarına bakıldığında, 2000-2999 grubunda olanların

MİY puanlarının ( X =65.59), 0-999 grubunda olanların puanlarından ( X =63.86),
daha yüksek olduğu ve bu farklılığın anlamlı olduğu saptanmıştır. Müziksel Söyleme puanlarındaki anlamlı farklılığın kaynağına bakıldığında, 3000-3999 grubunda
yer alanların puanlarının ( X =61.55),2000-

2999 grubunda yer alanların puanlarına (
X =51.62), göre daha yüksek olduğu bulunmuştur.Müziksel Çalma alanı puanlarının yaşantının çoğunun geçirildiği yer ve
aile aylık gelir durumu değişkenlerine göre
tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 21’te yer almaktadır.

Tablo 21. Yaşantının Çoğunun Geçirildiği Yer Değişkenine Göre Müziksel Çalma Puanlarının
Games-Howell Testi Sonuçları

Müziksel
Çalma

Gruplar
Köy-Kasaba
İlçe
İl
Büyükşehir

Köy-Kasaba

İlçe
.01*

İl
.007**
1.00

Büyükşehir
.007**
.99
1.00

**p<.01

Tablo 21’deki Games-Howell testi sonuçları incelendiğinde, yaşantılarının çoğunu
büyükşehirlerde ve illerde geçiren adayların Müziksel Çalma alanı puanlarının ( X
=58.63, X =57.98), köy-kasabada geçiren
adaylara ( X =42.88) göre daha yüksek
olduğu ve bu alanda

daha başarılı oldukları tespit edilmiştir.
Ortaya çıkan farklılıkların anlamlı olduğu
gözlemlenmektedir.ÖYSP'lerin yaşantının
çoğunun geçirildiği yer ve aile aylık gelir
durumu değişkenlerine göre tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları Tablo
22’de yer almaktadır.

Tablo 22. Yaşantının Çoğunun Geçirildiği Yer, Aile Aylık Gelir Durumu Değişkenlerinin
ÖYSP'lere Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

Yaşantının Çoğunun Geçirildiği Yer

Aile Aylık Gelir
Durumu

ÖYSP

ÖYSP

Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı
508.304
29711.99
30220.295
Kareler
Toplamı

3
246
249
sd

Kareler Ortalaması

Gruplararası

615.045

5

123.01

Gruplariçi
Toplam

29605.250
30220.295

244
249

121.33

Tablo 22'deki tek yönlü varyans analizi
sonuçları incelendiğinde, ÖYSP'ler ile yaşantının çoğunun geçirildiği yer ve aile

sd

Kareler Ortalaması
49.35
122.54

F

p

1.40

.24

F

p
.41

1.01

aylık gelir durumu değişkenleri arasında
anlamlı ilişkilerin olmadığı görülmektedir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Adayların cinsiyet, yaş, lise ve alan türüne
göre sınav başarı durumu ve alan puanları
arasındaki ilişkilere yönelik bulgulara bakıldığında; kız adayların, 17-20 yaş aralığında olanların, alan içi ve GSSL mezunu
olan adayların sayıların kontenjan içerisinde daha yüksek olduğu görülmekle beraber; alan durumu ile sınav başarı durumu
arasında alan içi adayların lehine anlamlı

ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yerleştirme puanları ile kız adayların, bu değişkenler arasında anlamlı ilişkiler olduğu ve
bu farklılıkların 17-20 yaş aralığında olanların, alan içi ve GSSL mezunu olan adayların lehine olduğu bulunmuştur. MİY alanı puanlarının alan türü, lise türü ve yaşa
göre anlamlı bir biçimde farklılaştığı tespit
edilmiştir. Farklılıklar yine aynı gruplar
lehinedir. 17-20 yaş aralığında olanların
MİY alanı puanlarının 25 ve üstü grubundakilere; GSSL mezunu olanların puanlarının ise genel lise ve diğer lise grubundakilere göre daha yüksek olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Müziksel Söyleme alanı puanlarında alan içi ve kız adayların lehine anlamlı farklılıklar olduğu bulunmuştur. Müziksel Çalma alanı puanlarında ise cinsiyete göre anlamlı farklılık olmadığı görülmekle beraber bu puanlarda alan içi adayların lehine anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Yaş ve lise türü ile Müziksel
Çalma ve Söyleme alanları arasında anlamlı ilişkiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Müziksel Çalma ve alanı puanlarına bakıldığında; 17-20 yaş aralığındaki adayların
25 ve üstü grubundakilerden, GSSL mezunu adayların ise genel ve diğer lise grubundakilerden daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Müziksel Söyleme alanı
puanlarında da aynı bulgular var olmakla

beraber, 21-24 yaş aralığında olanların 25
ve üstü grubundakilerden daha başarılı
oldukları bulunmuştur. ÖYSP'ler ile alan,
yaş ve lise türü değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Alan
içi adayların alan dışı adaylara, 17-20 ve
21-24 yaş grubundakilerin 25 ve üstü grubundakilere, GSSL mezunlarının ise genel
ve diğer lise türü mezunu adaylara göre
ÖYSP'lerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur.Adayların anne-baba eğitim durumuna göre sınav başarı durumu ve alan
puanları arasındaki ilişkilere yönelik sonuçlar incelendiğinde; anne ve babası üniversite mezunu olan adayların, hem grupların kendi içerisinde hem de kazanan kontenjanı içerisinde en başarılı kişiler olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Yerleştirme puanlarında ise sadece baba eğitim durumuna
göre anlamlı farklılıklar olduğu; babası
üniversite mezunu olan adayların lise, ilkokul-ortaokul gruplarında yer alanlara
göre puanlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Anne-baba eğitim durumuna
göre, Müziksel Söyleme alanı puanlarında
baba eğitim durumuna göre anlamlı farklılık olduğu; üniversite mezunu grubundakilerin, ilkokul-ortaokul grubundakilere göre
daha başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. MİY, Müziksel Çalma ve ÖYSP'lerde
alanı puanlarında anlamlı farklılıklar olmadığı görülmüştür. Yaşantının çoğunun
geçirildiği yer ile sınav başarı durumu arasında anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur.
Grup içi kazanma oranlarına bakıldığında
büyükşehir grubundakilerin, kazanan kontenjana bakıldığında ise il grubunda yer
alanların en yüksek sayıda yer aldıkları
görülmüştür. Aile aylık gelir durumu ilse
sınav başarı durumu arasında anlamlı ilişki
olmadığı bulunmakla beraber, 3000-3999
grubundakilerin grup içerisindeki kazanma

oranlarının daha yüksek olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Yerleştirme puanları ile yaşantının çoğunun geçirildiği yer ve aile aylık
gelir durumu arasında anlamlı ilişki olmadığı bulunmuştur. Aile aylık gelir durumuna göre MİY ve Müziksel Söyleme alanı
puanlarında anlamlı farklılıklar olmasının
yanı sıra Müziksel Çalma alanı puanlarında
anlamlı bir ilişki durumunun olmadığı
saptanmıştır. 2000-2999 grubundakilerin
0-999 grubundakilere göre MİY puanlarının; 3000-3999 grubundakilerin ise 20002999 grubundakilere göre Müziksel Söyleme alanı puanlarının daha yüksek olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Yaşantının çoğunun
geçirildiği yere göre Müziksel Çalma alanı
puanlarında anlamlı farklılık olduğu, MİY
ve Müziksel Söyleme puanlarında ise böyle bir durumun var olmadığı bulunmuştur.
Yaşantıların önemli bir kısmını büyükşehir
ve illerde geçiren adayların Müziksel Çalma alanında köy-kasabada grubundakilerden daha başarılı oldukları bulunmuştur.
ÖYSP'lerde yaşantının çoğunun geçirildiği
yer ve aile müzik ilgi durumuna göre anlamlı farklılıklar olmadığı saptanmıştır.
Bu bulgular ışığında aşağıdaki önerilerde
bulunulmuştur.
 Yaşantılarının önemli bir bölümünü
büyükşehirlerde geçirenlerin, grup içerisindeki kazanma oranları açısından en
başarılı grup oldukları bulunmuştur. Bu
durumun büyükşehirlerde müzik ile ilgili faaliyetlerin ve olanakların daha fazla
olmasından kaynaklandığı söylenebilir.
Gerek MEB'e bağlı okullar gerekse halkeğitim merkezleri aracılığı ile devletin
kasaba-köy ve azgelişmiş illerimizde
yer alan yetenekli ve müziğe ilgisi bulunan insanlara imkan sağlamasının ge-

rektiği düşünülmektedir. Özellikle bu
sınavlara yönelik dershane-kursların
devlet tarafından denetlenmeleri ve
MEB onaylı bir yapıya dönüştürülmeleri gerekmektedir.
 Adayların sosyo-demografik özellikleri
ile sınav başarıları ve müzik alanı puanları arasındaki ilişkilere yönelik yeterli
düzeyde çalışma bulunmadığı tespit
edilmiştir. Bu bakımdan müzik araştırmacılarının, gerek adayların kişisel ve
ailevi özelliklerinin belirlenmesine yönelik gerekse bu özellikler ile müziksel
yetenek ve beceriler arasındaki ilişkiler
konusunda çalışmalar yapmaları önerilmektedir.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Okan SARIGÖZ
Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Özet: Eleştirel düşünme, akıl yürüterek, deneysel veya gerçekçi düşünerek, verilen ipuçlarını
değerlendirerek, sağduyuyu elden bırakmadan doğruyu bulabilme, doğru çıkarımlarda
bulunabilme, doğru kararı verebilme veya olaylara objektif bakabilme gibi süreçleri içine alan bir
düşünme tekniği veya düşünme modelidir. Eleştirel düşünme sayesinde bireyler olaylarla ilgili
hipotezler kurabilir, olayları çözümleyebilir, analiz edebilir, sentezleyebilir, konular arasında
bağlantılar kurabilir, doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşabilir, elde ettiği delil veya kanıtlardan yola
çıkarak doğru ve güvenilir çıkarımlarda bulunabilirler. Bu araştırmanın amacı; Eğitim
Fakültelerinde okuyan öğrencilerin, eleştirel düşünme becerileri hakkındaki görüşlerini bazı
demografik değişkenler de göz önünde bulundurularak belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın
örneklemini, 2012-2013 öğretim yılında Hakkari Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesinde okuyan
246 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden biri olan
‘Genel Tarama Modeli’ kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan, 22 maddeden oluşan ‘Eleştirel
Düşünme Becerisi Anketi’nin geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılmış ve Cronbach Alpha iç
güvenirlik katsayısı 0,80 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre Eğitim
Fakültesinde okuyan öğrencilerinin, Eleştirel Düşünme Becerileri ile ilgili yeterli temel bilgiye
sahip oldukları, ancak olaylara istenilen düzeyde objektif ve eleştirel bakamadıkları, kız öğrenciler
ile erkek öğrenciler arasında eleştirel düşünme bakımından cinsiyete bağlı olarak bir görüş farkının
olmadığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Eleştirel Düşünme, Eleştirel Bakış, Akıl Yürütme, Sağduyu, Objektiflik

OPINIONS REGARDING THE EVULATION OF CRITICAL
THINKING SKILLS TEACHER
Abstract: Critical thinking, reasoning, by carrying out experimental or realistic thinking,
evaluating the clues, finding the truth without sensibly correct inferences existence, such as the
right to look at the decision-making processes or events involving an objective technique of
thinking, or thinking model. Establish hypotheses about the events in individuals with critical
thinking, events, analyze, analyze, synthesize, establish links between subjects, accurate, and
reliable results can reach the obtained accurate and reliable inferences based on the evidence or the
evidence. The purpose of this study, students in the Faculties of Education, critical thinking skills
to try to determine their views on some of the demographic variables in mind. Sample of the study
on the 2012-2013 academic year Faculty of Education 246 teachers from the University of
Hakkari. In the study, which is one of the scanning methods, descriptive 'General Search Model
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"was used. Used in the study, 22 items and 'Critical Thinking Skills Survey work was completed
and the validity and reliability of Cronbach's alpha internal reliability coefficient was calculated as
0.80. According to the results of the research students studying in the Faculty of Education,
Critical Thinking Skills, knowledge of basic enough about, but an objective and critical events
bakamadıkları the desired level, female students and male students, depending on the visibility of
gender difference in critical thinking, such as whether the current conclusions
Key Words: Critical Thinking, Critical Overview, Reasoning, Common Sense, Objectivity

1. GİRİŞ
Türkiye’de 2004-2005 yıllarından itibaren
MEB eğitimde köklü bir değişime gitmiş
ezberci ve daha çok öğretmen merkezli
olan öğretim programlarını bir kenara
bırakarak yerine öğrencinin merkezde
olduğu, ezbercilikten uzak, fikir yürüten,
sorgulayan,
düşünen,
öğrendiklerini
yaşama uygulayabilen, edinilen bilgiyi
eleştiren, grup çalışmalarına önem veren
bir sistem olan yapılandırmacılık kuramına
dayanan
bir
sisteme
geçmiştir.
MEB’lığının bu sisteme geçmesindeki
temel amaçlardan birisi öğrencilerin
edindikleri
bilgiyi
direkt
olarak
almamaları, bilgiyi eleştirerek doğruluğu
ve yanlışlığı hakkında fikir yürüterek
almalarıdır. Sistem bilginin üzerinde
düşünülerek ve eleştirilerek alınmasını
beraberinde getirince eleştirel düşünme
kuramı da sistemle beraber gündeme
gelmiş oldu (Coşkun, 2013: 144).
Özden (2000)’e göre eleştirel düşünme
kavramı, 1970’li yıllarda Perry ve
arkadaşları tarafından ortaya atılmış bir
kavram olup bu kavram daha sonraları
Paul ve arkadaşları tarafından geliştirilerek
1980’li yıllarda bir model haline gelmiştir.

Şeker ve arkadaşları (2012: 246)’na göre
ise eleştirel düşünme kavramı ilk olarak
1962 yılında Robert Ennis tarafından dile
getirilmiştir.
Eleştirel düşünme kavramı üzerinde
çalışan bazı araştırmacılar eleştirel
düşünmenin
çeşitli
tanımlarını
yapmışlardır. Şeker ve arkadaşları (2012:
245)’na göre eleştirel kavramının ingilizce
karşılığı
critical
kavramıdır
ve
değerlendirme, yargılama ve ayırt etme
gibi anlamları dile getiren Yunanca kritikos
teriminden türetilmiştir ve her şeyi olumlu
ya da olumsuz yanlarıyla değerlendirme
anlamına gelmektedir. Çubukçu (2004)’ya
göre düşünme, içinde bulunulan durumu
anlayabilmek amacıyla yapılan aktif,
amaca yönelik zihinsel sürece verilen
addır. Paul (1991: 125)’a göre eleştirel
düşünme, kişinin kendi düşüncesini
geliştirebilmek için gözlemlere ve elde
edilen bilgilere dayanarak güvenilir
sonuçlar elde etmedir. Doğanay, Akbulut
ve Erden (2007: 512)’e göre eleştirel
düşünme, demokratik ve katılımcı bir
toplum için bağımsız kararlar alabilen ve
olaylara eleştirel yaklaşan bireylere
kazandırılması gereken önemli
bir
düşünme becerisidir. Ennis (2001)’e göre
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eleştirel düşünme, neye inanılacağına ve
hangi eylemde bulunulacağına karar verme
eylemidir. Kurfiss (1988)’e göre bir konu
hakkındaki tüm bilgileri toplayarak konu
hakkında hipotezler kurmayı, tüm sorulara
cevap vermeyi ve bir problem ya da
problemler
varsa
bu
problemleri
açıklamayı amaçlayan bir araştırmadır.
Demirel (2004: 242)’e göre ise eleştirel
düşünme, bilgiyi etkili bir biçimde elde
etme,
değerlendirme
ve
kullanma
yeteneğine dayanan bir kavramdır.
Eleştirel
düşünme;
karar
verme,
yorumlama, yargılama, farkına varma,
dikkatli düşünme, tartışma, sezgi, analiz
etme, doğru çıkarımlarda bulunma,
değerlendirme,
problemleri
çözme,
açıklama, kararlılık, kendine güven,
cesaretlilik, sağduyululuk, mantıklı olma,
açığa çıkarma, gözlemlerde bulunma,
farklı açılardan bakabilme ve sistematiklik
gibi kavramları içerisine barındıran bir
kavramdır (Duchscher, 1999; Halpern,
1999; Dawson, 2008; Paul ve Elder, 2002;
Taşçı, 2005; Kökdemir, 2000; Reinstein &
Lander, 2008; Özer, 2002; Ikuenobe, 2001;
Hoaglund, 1993; Wade, 1995; Facione,
2000).
Eleştirel düşünme, kavram olarak öğretim
için gerekli olan birçok kuramı içinde
barındıran bir sistemdir. Ancak bu sistem
sadece tanımlardan ibaret değildir. Bu
sistemin işleyebilmesi için bazı kurallar
vardır. Demirel (2004: 243)’e göre eleştirel
düşünmenin beş temel kuralı vardır.
Bu kurallar;

1. Tutarlılık:
Eleştirel
düşünen,
düşüncedeki
tezatlıkları
ortadan
kaldırabilmelidir.
2. Birleştirme:
Eleştirel
düşünen,
düşüncenin tüm boyutlarını ele
alabilmelidir.
3. Uygulanabilme:
Kişi
anlayabildiklerini
de
ekleyerek
anladıklarını
bir
modele
uygulayabilmelidir.
4. Yeterlilik: Eleştirel düşünen kişi,
deneyimlerini ve sonuçlarını sağlam
bir şekilde oluşturabilmelidir.
5. İletişim Kurabilme: Eleştirel düşünen
kişi
düşündüklerini
birleştirerek
anladıklarını çevresine anlaşılabilir bir
şekilde iletebilmelidir.
Eleştirel düşünmeye göre araştırılan konu
ile ilgili ikilemler ya da çelişkili durumlar
varsa kişi önce bu gibi durumları ortadan
kaldırmalı, konuyu bir bütün olarak ele
almalı, konuyu sağlam temeller üzerine
oturtmalı ve en doğru ve en güvenilir
bilgileri elde ettikten sonra çevresiyle bu
bilgileri paylaşmalıdır. O halde eleştirel
düşünebilen bir bireyin bazı becerilere de
sahip olması gereklidir. Ennis, (2001)’e
göre bireyde bulunması gereken bu
eleştirel düşünme becerileri, Açığa
çıkarma,
Destekleme,
Çıkarımlarda
bulunma, Açıklık getirme ve Stratejidir.
Cüceloğlu, (1995)’na göre ise bireyin
eleştirel
düşünme
becerilerini
kullanabilmesi için düşünme sürecinin
bilincine varması, başkalarının düşünme
süreçlerini kavrayabilmesi ve öğrendiği
bilgileri günlük yaşama uygulayabilmesi
gerekir.
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Facione, (2007)’ne göre ise eleştirel
düşünmenin boyutları Meraklılık, Açık
fikirlilik, Sistematiklik, Analitiklik ve
Kendine güvendir. Certel, Çatıkkaş ve
Yalçınkaya, (2011: 76)’ya göre Meraklılık;
kişinin düşünsel olarak meraklı ve istekli
olması, Açık fikirlilik; kişinin kendi ön
yargılarına duyarlı olması ve farklı
görüşleri kabul edebilmesi, Sistematiklik;
kişinin düzenli, tertipli, dikkatli ve
araştırma için gayretli olması, Analitiklik;
problemleri
çözmek
için
delilleri
kullanması, kavramsal veya uygulamalı
olası zorlukları tahmin etmesi, sorgulama
isteği, müdahale için sürekli uyanık olması,
Kendine güven; kişinin kendi verdiği
mantıklı
kararların
sağlamlığına
güvenmesi, problemlere mantıklı çözüm
yolları bulma konusunda başkalarına
liderlik etmesidir.
Paul ve Elder (2002)’e göre de eleştirel
düşünen bir bireyde bulunması gereken
bazı temel özellikler vardır. Bunlar;
Alçakgönüllülük,
Empati,
Cesaret,
Dürüstlük, Kararlılık, Yansızlık ve
Kendine güvendir. Demirkaya (2008:
90)’ya göre ise eleştirel düşünme
eğitiminde bireye kazandırılmak istenen
bazı davranışlar;
1. Kanıtlanmış gerçekler ve öne sürülen
iddialar
arasındaki
farklılığı
yakalayabilme,
2. Kaynak güvenirliğini test edebilme,
3. İlişkisiz
bilgileri
kanıtlardan
ayıklayabilme,

4. Önyargı ve diğer sistematik bilişsel
hataların farkında olma,
5. Tutarsız yargıların farkında olma,
6. Etkili soru sorma becerisi,
7. Sözel ve yazılı dilin etkili kullanımı;
düşüncelerin ya da yargıların organize
bir biçimde sunumu,
8. Bilişsel farkındalık becerisidir.
Eleştirel
düşünmenin
boyutlarına,
becerilerine, davranışlarına ve temel
özelliklerine bakıldığında her özellik hem
kendi içerisinde hem de diğer özellikler ile
bütünleyici, tamamlayıcı ve sarmal bir yapı
oluşturmaktadır.
Problem cümlesi
Eğitim Fakültelerinde okuyan öğretmen
adaylarının
Eleştirel
Düşünebilme
Becerileri hakkındaki bilgi, tutum ve
düşünceleri hangi düzeydedir?
Araştırmanın Amacı
Bu
araştırmanın
amacı;
Eğitim
Fakültelerinde
okuyan
öğrencilerin
Eleştirel Düşünme Becerileri hakkındaki
bilgi, tutum ve düşüncelerini bazı
demografik değişkenler de (Cinsiyet,
Bölüm, Sınıf Düzeyi) göz önünde
bulundurularak belirlenmeye çalışmaktır.
Araştırmada, öğrencilerin düşüncelerinden
yararlanılarak,
Eleştirel
Düşünme
Becerileri ile ilgili olarak çeşitli öneriler de
getirilmeye çalışılmıştır.
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Araştırmanın Önemi
Bu araştırmadan elde edilen bulgulardan
hareketle
öğrencilerin,
eğitimcilerin,
öğretmenlerin
ve
akademisyenlerin,
Eleştirel Düşünme Becerileri sayesinde
olaylara daha eleştirel, düşünerek, bilinçli,
dikkatli, objektif, analitik ve özenle
bakacakları ve doğru çıkarımlarda
bulunacakları sanılmaktadır. Dolayısıyla
araştırmanın Eleştirel Düşünme Becerileri
konusuyla ilgili olarak tüm öğrenci,
akademisyen, eğitimci, öğretmen ve
okurlara rehber olacağı düşünülmektedir.

2. YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evrenini,
Hakkari
Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesi
öğrencileri, örneklemini ise yine Hakkari
Üniversitesi, Eğitim Fakültesine bağlı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği,
İngilizce Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği
ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinde
okuyan öğrenciler oluşturmaktadır.
Araştırma Modeli
Bu araştırma; Eğitim fakültesinde okuyan
öğrencilerin Eleştirel düşünme becerileri
konusundaki bilgi, tutum ve düşüncelerini
cinsiyet, öğrenim türü ve sınıf düzeyi
demografik değişkenleri de göz önünde
bulundurularak belirleyebilmek amacıyla
yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda

araştırmacı tarafından konu ile ilgili olarak
araştırmalarda kullanılan anket ve ölçekler
taranmış ve Facione (1990) tarafından
geliştirilmiş
ve
Kökdemir
(2003)
tarafından Türkçeye uyarlanmış olan
“Kalifornia Eleştirel Düşünme Eğilimleri
Ölçeği (The California Critical Thinking
Disposition Invertory) de baz alınarak
araştırmacı tarafından yeni bir ‘Eleştirel
Düşünme
Anketi’
geliştirilmiş
ve
araştırmada kullanılmıştır. Araştırmada
kullanılacak olan anket için önce bir alan
araştırması yapılmış daha sonra Eğitim
Fakültelerinde okuyan öğrencilere konu ile
ilgili açık uçlu sorular sorulmuş ve bu
sorulara verilen cevaplardan hareketle 35
maddelik taslak bir anket oluşturulmuştur.
Gerekli analitik çalışmalardan sonra
anketten 13 madde çıkarılarak 22 maddelik
bir anket oluşturulmuş ve alanda uzman
kabul edilen dört öğretim üyesinin de
anketle ilgili görüşleri alındıktan sonra
gerekli düzenlemeler yapılarak ilgili ankete
son hali verilmiştir.
Araştırmada kullanılan Eleştirel Düşünme
Anketi’nin geçerlilik ve güvenirlik
çalışmaları hesaplanmış ve 22 maddeden
oluşan anketin Cronbach Alpha iç
güvenirlik katsayısı 0,80 olarak tespit
edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin
demografik değişkenlere bağlı olarak
ankete verdikleri cevaplar SPSS 20
istatistik paket programı yardımıyla F testi,
t- testi ve tek yönlü varyans analizi olan
Anova testi kullanılarak hesaplanmıştır.
Araştırmada kullanılan anket beşli likert
türünde (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2)
Katılmıyorum,
(3)
Kararsızım,
(4)
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Katılıyorum ve (5) Kesinlikle Katılıyorum
şeklinde 22 maddeden oluşmaktadır.
Araştırmada kullanılan anketin genel
değerlendirmesi aşağıdaki gibidir.

Araştırmada,
betimsel
tarama
yöntemlerinden birisi olan ‘Genel Tarama
Modeli’ kullanılmıştır. Genel tarama
modeli, “çok sayıda elemandan oluşan bir
evrende, evren hakkında bir yargıya
varmak amacıyla, evrenin tümü ya da
ondan alınacak bir grup, örnek veya
örneklem üzerinde
yapılan
tarama
düzenlemeleridir (Karasar, 1994: 79).

1.00- 1.80: Kesinlikle Katılmıyorum
1.81- 2.60: Katılmıyorum
2.61- 3.40: Kararsızım
3.41- 4.20: Katılıyorum
4.21- 5.00: Kesinlikle Katılıyorum
Anket, Hakkari Üniversitesi, Eğitim
Fakültesindeki Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği,
Almanca
Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Sınıf
Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği
bölümlerinde okuyan 246 öğrenciye
uygulanmış
ve
bazı
demografik
değişkenlere bağlı olarak öğrencilerin
Eleştirel düşünme ile ilgili bilgi, tutum ve
düşünceleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

3. BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde araştırmaya
katılan öğrencilerle ilgili demografik
verilere, araştırmada kullanılan anketle
ilgili elde edilen verilere ve bu verilere
ilişkin istatistiksel bulgulara ve gözlemlere
yer verilmiştir.

Tablo. 1 Araştırmaya Katılan Öğrencilere Ait Demografik Veriler
Bölüm

BÖTE
Öğr.

Almanca
Öğr.

İngilizce
Öğr.

Öğrenci
Sayısı
N
%

57

27

50

Sınıf Düzeyi

Cinsiyet

N

%

N

%

N

%

1.Sınıf=28

49,12

Kız=11

39,29

Erk=17

60,71

2.Sınıf=29

50,88

Kız= 9

31,03

Erk=20

68,97

1.Sınıf=12

44,44

Kız= 7

58,33

Erk= 5

41,67

2.Sınıf=14

55,56

Kız= 6

42,86

Erk= 9

57,14

1.Sınıf=24

48,00

Kız=14

58,33

Erk=10

41,67

23,17

10,98

20,33
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Sınıf
Öğr.

Türkçe
Öğr.

56

56

22,76

22.76

2.Sınıf=26

52,00

Kız=16

61,54

Erk=10

38,46

1.Sınıf=30

53,57

Kız=19

63,33

Erk=11

36,67

2.Sınıf=26

46,43

Kız=12

46,15

Erk=14

53,85

1.Sınıf=30

53,57

Kız=12

40,00

Erk=18

60,00

2.Sınıf=26

46,43

Kız=13

50,00

Erk=13

50,00

Tablo 1’deki verilerden, araştırmaya
katılan 246 öğrenciden, 57’sinin (% 23,17)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
(BÖTE) bölümünde okuduğu, bu bölümde
okuyan öğrencilerden 28’inin (% 49,12) 1.
sınıfta ve bu öğrencilerin 11’inin (% 39,29)
Bayan, 17’sinin (% 60,71) Erkek olduğu,
öğrencilerden 29’unun (% 50,88) 2. sınıfta
okuduğu, bu öğrencilerden 9’unun (%
31,03) Bayan ve 20’sinin (% 68,97) Erkek
olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya
katılan 246 öğrenciden, 27’sinin (% 10,98)
Almanca
Öğretmenliği
bölümünde
okuduğu,
bu
bölümde
okuyan
öğrencilerden 12’sinin (% 44,44) 1. sınıfta
ve bu öğrencilerin 7’sinin (% 58,33)
Bayan, 5’inin (% 41,67) Erkek olduğu,
öğrencilerden 14’ünün (% 55,56) 2. sınıfta
okuduğu, bu öğrencilerden 6’sının (%
42,86) Bayan ve 9’unun (% 57,14) Erkek
olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya
katılan 246 öğrenciden, 50’sinin (% 20,33)
İngilizce
Öğretmenliği
bölümünde
okuduğu,
bu
bölümde
okuyan
öğrencilerden 24’ünün (% 48,00) 1. sınıfta
ve bu öğrencilerin 14’ünün (% 58,33)

Bayan, 10’unun (% 41,67) Erkek olduğu,
öğrencilerden 26’sının (% 52,00) 2. sınıfta
okuduğu, bu öğrencilerden 16’sının (%
61,54) Bayan ve 10’unun (% 38,46) Erkek
olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya
katılan 246 öğrenciden, 56’sının (% 22,76)
Sınıf Öğretmenliği bölümünde okuduğu,
bu bölümde okuyan öğrencilerden 30’unun
(% 53,57) 1. sınıfta ve bu öğrencilerin
19’unun (% 63,33) Bayan, 11’inin (%
36,67) Erkek olduğu, öğrencilerden
26’sının (% 46,43) 2. sınıfta okuduğu, bu
öğrencilerden 12’sinin (% 46,15) Bayan ve
14’ünün (% 53,85) Erkek olduğu tespit
edilmiştir. Yine araştırmaya katılan 246
öğrenciden, 56’sının (% 22,76) Türkçe
Öğretmenliği bölümünde okuduğu, bu
bölümde okuyan öğrencilerden 30’unun
(% 53,57) 1. sınıfta ve bu öğrencilerin
12’sinin (% 40,00) Bayan, 18’inin (%
60,00) Erkek olduğu, öğrencilerden
26’sının (% 46,43) 2. sınıfta okuduğu, bu
öğrencilerden 13’ünün (% 50,00) Bayan ve
13’ünün (% 50,00) Erkek olduğu tespit
edilmiştir.
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Tablo. 2 Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerisi Anketine Verdikleri Cevapların
Cinsiyete Göre t- Testi Analiz Sonuçları
Cinsiyet
Bayan
Erkek
p>0.05

N
119
127

x
80,02
80,26

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde,
araştırmaya katılan öğrencilerin Eleştirel
Düşünme Becerileri anketine verdikleri
cevaplardan,
Eğitim
Fakültesi
öğrencilerinin
Eleştirel
Düşünme
Becerileri
hakkındaki
görüşlerinin

Ss
10,51
9,39

Sd
244

T
,192

p
,85

cinsiyete göre farklılaşmadığı (p>,05) ttesti sonuçlarına bakılarak söylenebilir. Bu
durum erkek öğrenciler ile bayan
öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri
bakımından benzer düşüncelere sahip
olduklarını ortaya koymaktadır.

Tablo. 4 Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerisi Anketine Verdikleri Cevapların Sınıf
Düzeyine Göre t- Testi Analiz Sonuçları
Sınıf Düzeyi
1. Sınıf
2. Sınıf
p>0.05

N
113
133

x
81,24
79,21

Tablo 4’deki veriler incelendiğinde,
araştırmaya katılan öğrencilerin Eleştirel
Düşünme Becerileri anketine verdikleri
cevaplardan, sınıf düzeyine göre 1. sınıfta
okuyan öğrenciler ile 2. sınıfta okuyan
öğrenciler arasında anlamlı bir farklılığın

Ss
10,01
9,80

Sd
244

T
1,60

p
,11

olmadığı (p> .05) t- testi sonuçlarına
bakılarak söylenebilir. Bu durum 1. sınıfta
okuyan öğrenciler ile 2. sınıfta okuyan
öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri
bakımından benzer düşüncelere sahip
olduklarını ortaya koymaktadır.

Tablo. 5 Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerisi Anketine Verdikleri Cevapların
Bölüm Türüne Göre Anova Testi Analiz Sonuçları

Branş
1) Böte Ö.
2) Almanca Ö.

N
57
27

x

Ss

Var.
Kay.

Kar.
Top.

Sd

Kar.
Ort.

81,25
83,74

10,14
6,39

G.arası
G.içi

2017,917
22122,104

4
241

504,479
91,743

f

p

5,496

,000

Anlamlı
Fark
(Tukey)
1-3
2-3
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3) İngilizce Ö.
4) Sınıf Ö.
5) Türkçe Ö.

50
56
56

75,10
82,46
82,46

9,86
9,18
10,37

Toplam

24140,020

245

5-3

p<0.05
Tablo
5’deki
verilerden
Eğitim
Fakültesinde
okuyan
öğrencilerinin
Eleştirel Düşünme Becerileri anketine
verdikleri cevaplardan bölüm türüne bağlı
olarak; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği ve
Türkçe
Öğretmenliğinde
okuyan

öğrencilerin İngilizce Öğretmenliğinde
okuyan öğrencilere göre Eleştirel Düşünme
bakımından istatistiksel olarak Bilgisayar
ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
Almanca
Öğretmenliği
ve
Türkçe
Öğretmenliği lehine anlamlı bir farklılığın
olduğu belirlenmiştir [f(5,496), p(,000); p< .05].

Tablo. 6 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerisi Anketine
Verdikleri Cevapların Aritmetik Ortalamaları

ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ
ANKET MADDELERİ

x

Beceri
Düzeyi

1. Bana anlatılan bir konuya hemen inanmam.
6. Bilmediğim konuda çevremden yardım alırım.
2. Bir konu anlatıldığı gibi olmayabilir.
8. Bir şey ya doğru ya da yanlıştır.
4. Bir konu anlatıldığında aklıma sorular takılırsa sorarım.
10. Duygularımdan çok zihnimle karar veririm.
14. Aklıma bir problem takılırsa araştırırım.
11. Çok ısrar edilse de fikirlerimden vazgeçmem.
12. Sevmediğim bir konu hakkında da düşünürüm.
5. Anlatılan konuyla ilgili başkalarının söylediklerine rağbet etmem.
15. Bir konu anlatıldığında empati kurarım.
16. Bir konu anlatıldığında doğru olup olmadığını anlarım.
22. Bir konuda hata yaptığımda bundan her zaman ders çıkarırım.
19. Hata yaparsam her zaman düzeltmeye çalışırım.
20. İnandığım şeyleri çevremdekilere benimsetmeye çalışmam.
18. Her konuda düşüncelerimi açıkça ortaya koyarım.
9. Okuduğum her şey benim için doğru değildir.
17. İçinden çıkamadığım durumlarda çözüm üretmeye çalışırım.

4.48
4.32
4.25
4.24
3.89
3.88
3.85
3.81
3.80
3.75
3.65
3.64
3.63
3.56
3.54
3.52
3.39
3.18

K. Katılıyorum
K. Katılıyorum
K. Katılıyorum
K. Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Kararsızım
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21. Bir konuda karar vermeden önce her zaman bilgi toplarım.
3.14 Kararsızım
3. Bir konu hakkında karar verirken her zaman düşünürüm.
3.13 Kararsızım
13. Beni eleştirmelerinden hoşlanırım.
3.07 Kararsızım
7. Gördüğüm her şeye inanırım.
2.44 Katılmıyorum
Genel Aritmetik Ortalama: 3.64
Tablo 6’daki öğrencilerin ankete verdikleri
cevapların
aritmetik
ortalamalarına
bakıldığında, 1. maddenin “Bana anlatılan
bir konuya hemen inanmam” ( x =4.48), 6.
Maddenin “Bilmediğim konuda çevremden
yardım alırım” ( x =4.32), 2. maddenin
“Bir konu anlatıldığı gibi olmayabilir”
( x =4.25) ve 8. maddenin “Bir şey ya
doğru ya da yanlıştır ( x =4.24) anketteki
en yüksek aritmetik ortalamaya sahip
maddeler olduğu görülmektedir. İlk 4
madde ile diğer maddeler arasında anlamlı
düzeyde bir farklılık olduğu da anket
maddelerine verilen yanıtların aritmetik
ortalamalarından anlaşılmaktadır. Anket
maddelerine verilen yanıtlardan hareketle,
öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri
hakkında anlatılanlara hemen inanmama,
bilinmedikleri konularda çevreden yardım
alma, anlatılanlara olasılıklarla bakma gibi
konularda yeterince bilinçli oldukları
söylenebilir.
Yine tablo 6’dan öğrencilerin ankete
verdikleri
cevapların
aritmetik
ortalamalarına bakıldığında, 7. maddenin

düşünürüm ( x =3.13), ve 21. maddenin
“Bir konuda karar vermeden önce her
zaman bilgi toplarım” ( x =3.14), anketteki
en düşük aritmetik ortalamaya sahip
maddeler
olduğu
görülmektedir.
Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri
ile ilgili olarak anket maddelerine verilen
yanıtlardan hareketle öğrencilerin, her
gördüklerine inanmama, eleştirilere açık
olma, düşünmeden karar vermeme ve
anlatılanlar hakkında önce bilgi toplama
gibi
konularda
yeterince
bilinçli
olmadıkları anket maddelerine verdikleri
yanıtların
aritmetik
ortalamalarından
anlaşılmaktadır.
Yine anket maddelerinden ve anketin genel
ortalamasından
öğrencilerin
Eleştirel
Düşünme Becerileri ile ilgili temel
bilgilerinin olduğu ancak öğrencilerin her
zaman kendi kendilerine eleştirel olarak
karar veremedikleri, duygularının ve
çevrelerinin etkisi altında oldukları gibi
görüş
ve
düşünceleri
taşıdıkları
söylenebilir.

“Gördüğüm her şeye inanırım” ( x =2.44),
13. maddenin “Beni eleştirmelerinden

4. SONUÇ VE TARTIŞMA

hoşlanırım” ( x =3.07), 3. maddenin “Bir
konu hakkında karar verirken her zaman

Bu araştırma Hakkari Üniversitesine bağlı
Eğitim Fakültesinde okuyan Bilgisayar ve
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Öğretim
Teknolojileri
Öğretmenliği,
Almanca
Öğretmenliği,
İngilizce
Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve
Türkçe
Öğretmenliği
bölümü
öğrencilerinin
eleştirel
düşünme
becerilerini belirleyebilmek amacıyla
yapılmıştır.
Araştırmada
öğrencilerin
eleştirel düşünme becerilerinin cinsiyet,
sınıf düzeyi ve bölüm türü değişkenlerine
bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı da
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya
katılan öğrencilerin cinsiyete bağlı olarak
Eleştirel Düşünme Becerileri Anketine
verdikleri yanıtların t-testi sonucunda,
eleştirel düşünme becerileri bakımından
erkek öğrenciler ile kız öğrenciler arasında
anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Dolayısıyla kız öğrenciler ile
erkek öğrencilerin eleştirel düşünme
becerisi bakımından benzer davranışlar
sergiledikleri belirlenmiştir. Yapılan bazı
araştırmalarda da benzer sonuçlar elde
edilmiştir. Korkmaz (2009b); tarafından
yapılan bir araştırmada eleştirel düşünme
bakımından öğretmenler arasında cinsiyete
bağlı olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı
belirlenmiştir. Yine Şen (2009) tarafından
yapılan bir araştırmada da Türkçe
Öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin
eleştirel düşünmeye yönelik tutumlarının
cinsiyete göre farklılaşmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Demirkaya ve Çakar (2012)
tarafından ilköğretim 7. sınıf öğrencileri
üzerine yapılan bir araştırmada ise eleştirel
düşünme bakımından cinsiyete bağlı olarak
öğrenciler arasında yine anlamlı bir fark
bulunamamıştır.

Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf
düzeyi değişkenine bağlı olarak Eleştirel
Düşünme Becerileri Anketine verdikleri
yanıtların analiz sonuçları incelendiğinde
1. sınıfta okuyan öğrenciler ile 2. sınıfta
okuyan öğrenciler arasında anlamlı bir
farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Yine 1. sınıfta okuyan öğrenciler ile 2.
sınıfta okuyan öğrencilerin eleştirel
düşünme becerileri bakımından benzer
davranışlar sergiledikleri söylenebilir.
Konu ile ilgili olarak yapılan bazı
araştırmalarda da benzer sonuçlar elde
edilmiştir. Korkmaz (2009a); tarafından
yapılan bir araştırmada da eğitim
fakültesine yeni başlayan öğrenciler ile
mezun durumundaki öğrenciler arasında
eleştirel düşünme bakımından anlamlı bir
farklılığın olmadığı belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin bölüm
türü değişkenine bağlı olarak Eleştirel
Düşünme Becerileri Anketine verdikleri
yanıtların analiz sonuçlarından Bilgisayar
ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
Almanca
Öğretmenliği
ve
Türkçe
Öğretmenliği
bölümlerinde
okuyan
öğrencilerin
İngilizce
Öğretmenliği
bölümünde okuyan öğrencilere göre
istatistiksel olarak Eleştirel Düşünme
becerileri bakımından Bilgisayar ve
Öğretim
Teknolojileri
Öğretmenliği,
Almanca
Öğretmenliği
ve
Türkçe
Öğretmenliği lehine anlamlı bir farklılığın
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İngilizce
Öğretmenliğinde okuyan öğrencilerle
yapılan görüşmeler sonucu bu durumun
İngilizce
Öğretmenliğinde
okuyan
öğrencilerin büyük bir kısmının Anadolu
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öğretmen lisesi, çeşitli kolejler veya
İngilizce eğitim veren Anadolu liseleri gibi
İngilizce yoğunluklu derslerin okutulduğu
liselerden mezun olmaları nedeniyle
alanlarında belli bir birikimle üniversiteye
başladıkları anlaşılmıştır. Dolayısıyla diğer
bölümlerde okuyan öğrencilere göre daha
rahat bir öğrenim sürdürdükleri bu nedenle
de eleştirel düşünme becerilerinin temel
özelliklerinden
kendine
güveni
hayatlarında uyguladıkları diğer becerileri
uygulama
ihtiyacı
duymadıklarını
belirtmişlerdir.
Gerek
İngilizce
Öğretmenliği gerekse de diğer tüm
bölümlerde eleştirel düşünme becerilerinin
önemi tüm okuyan öğrencilere derslerle
veya çeşitli etkinliklerle bilinçli ve planlı
bir şekilde verilmeli ve öğrencilerin
yaşamlarında
başarılı
birer
birey
olabilmeleri
için
bu
becerilerin
öğrencilerde
davranış
haline
dönüştürülmesi sağlanmalıdır.
Eleştirel Düşünme Becerileri Anketindeki
maddelere verilen yanıtların aritmetik
ortalamalarına bakıldığında en yüksek
aritmetik ortalamaya sahip maddelerin
kendine güven, yardım alma ve soruşturma
kavramları ile ilgili maddeler olduğu, en
düşük
aritmetik
ortalamaya
sahip
maddelerin
ise
eleştirilmekten
hoşlanmama, derinlemesine düşünme,
çözüm üretme ve düşüncelerini açıkça
ortaya koyma gibi kavramlarla ilgili
maddeler olduğu belirlenmiştir. Bu
maddelerin analizinden öğrencilerin öz
eleştiri ve düşüncelerini özgürce ifade etme
gibi konularda istenilen seviyede bir
tutuma sahip olmadıkları söylenebilir. Bu

durumu giderebilmek için öğretim
programlarındaki derslere ya gerekli
konular eklenmeli ya da konu ile ilgili
öğretim programlarına yeni dersler
eklenmelidir.
Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerileri
Anketinin
maddelerine
verdikleri
yanıtlarından hareketle anketin genel
aritmetik ortalaması incelendiğinde değer
olarak orta düzeyin hemen üzerinde olduğu
görülmektedir. Bu durum öğrencilerin
eleştirel becerileri istenilen düzeyde
kullanmadıklarını ve edinilen bilgiyi
araştırıp,
sorgulamadan,
sezgilerine
güvenerek aldıklarını ortaya koymaktadır.
Bu durum öğrencilerin eleştirel düşünme
becerilerinin
boyutlarını
hayatlarında
istenilen
düzeyde
uygulamadıklarını
göstermektedir. Bu nedenle eleştirel
düşünmenin boyutları, özellikleri ve
bireyin bulundurması gereken temel
özellikler de öğrencilerde uygulanarak
verilmeli
ve
davranışlar
iyice
pekiştirilmelidir.
Coşkun,
(2013)
tarafından yapılan bir araştırmada da
DKAB öğretmenliği son sınıfta okuyan
öğrenciler ile İlahiyat fakültesi son sınıfta
okuyan öğrencilerin eleştirel düşünme
becerileri üzerine yapılan bir araştırmada
öğrencilerin aldıkları eğitime paralel olarak
olumlu yönde eleştirel düşünme eğilimleri
gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır.
İlköğretim, ortaöğretim ve üniversitelerde
öğretim
programları
hazırlanırken
öğrencilere yaşamlarında yardımcı olması
bakımından programlara eleştirel düşünme
becerilerine dönük dersler de konulmalı ve

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 41 Mart – Nisan 2014
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN
JEL KOD: M-I23 *** ID:274 K:232
http://www.akademikbakis.org
eleştirel düşünme becerileri derslerde
öğrencilere uygulamalı olarak verilmelidir.
Ayrıca mezun olan veya çalışan
öğretmenlere de hizmet içi eğitimler
verilerek eleştirel düşünme becerileri
kazandırılmalıdır.
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ÖN LİSANS SEVİYESİNDE AŞÇILIK EĞİTİMİNİ TERCİH ETME
NEDENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tuba ŞAHİN1, Adem ARMAN2
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Özet: Günümüzde yiyecek – içecek üreten işletmeler önem kazanmıştır. İnsanların değişen yaşam
alışkanlıkları farklı yerler gezme-görme ve farklı şeyler yeme istediğini arttırmıştır. Oluşan bu
ihtiyacı karşılamak içinse yiyecek-içecek üreten işletmelerin sayısının artması nitelikli mutfak
personeli ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması doğrultusunda yükseköğretim
kurumlarında ön lisans ve lisans seviyesinde aşçılık eğitimi verilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda
araştırma, meslek yüksekokullarında verilen aşçılık eğitiminin sektörle uyumunun sağlanması
açısından eğitim alan öğrencilerin nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına
uygun olarak anket formu oluşturulmuş ve veriler söz konusu forma göre toplanmıştır.
Araştırmanın evrenini, Türkiye’de ön lisans seviyesinde aşçılık eğitimi alan öğrenciler
oluşturmaktadır. Örneklem ise olasılıklı örnekleme yöntemlerinden, basit tesadüfi örnekleme
yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında aşçılık eğitimini tercih etme
nedenlerinin belirlenebilmesi için faktör analizi uygulanmıştır. Bu analiz sonucunda ise elde edilen
faktörler arasındaki ilişkinin şiddetini ve yönünü ölçebilmek amacıyla korelasyon analizi
yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda katılımcı öğrencilerin aşçılık mesleğini, turizm sektöründeki
ihtiyacı karşılamak ve dolayısıyla yüksek gelir elde etmek için tercih ettikleri belirlenmiştir. Ek
olarak aşçılık mesleğini yapan bir tanıdığın -eş, dost ya da akraba- olmasının da mesleği tercih
etme nedenlerinden biridir.
Anahtar Kelimler: Aşçılık, Aşçılık Eğitimi, Meslek Yüksekokulu

ANALYZING THE REASONS TO CHOOSE CULINARY
TRAINING IN ASSOCIATE DEGREE LEVEL
Abstract: Today, businesses preparing food and beverages became important. Changing nature of
people habits increased the desire to see different places and to taste different food. To meet this
demand, number of food and beverage producing businesses increased and that created the need of
qualified kitchen personnel. Hence, associate and undergraduate degrees in culinary training
started to be given in line with this demand. In this regard, research aims to determine the reasons
of students studying in this field to ensure the training given in vocational schools being in accord
with the sector. A questionnaire was prepared in keeping with the purpose of the research and data
was collected in accordance with the form. Population of the research is students studying culinary
in associate degree level in Turkey. Sample is determined by using probability sampling method.
In scope of the research, factor analysis was applied to be able to determine the reasons of
choosing culinary training. To measure direction and strength of relation between factors
determined after the factor analysis, correlation analysis was made. As a result of the research, it is
determined that participant students chose to be a cook to meet the need of tourism sector and so to

have a high income. Moreover, having an acquaintance, friend or relative, already being a cook is
one of the reasons to choose the profession.
Key Words: Culinary, Culinary Training, Vocational High School

1. GİRİŞ
Bilgi yönetimi, hem başarılı bir hayat
sürdürmenin hem de kişilerin dolayısıyla
işletmelerin performanslarının kalitesi için
önemli bir unsurdur. Kişiler, hem
fiziklerine hem de yeteneklerine uygun bir
iş seçmelidirler. Ancak bu yolla çabalarını
işe kanalize ederek başarıya ulaşabilirler
(Valackiene ve Demeniene, 2007:59).
Aynı zamanda sahibi olmak istedikleri
mesleğin hem uygulamalı hem de teorik
eğitimini alarak her açıdan gelişimlerine
önem vermelidirler. Günümüzde bilgi
sahibi olmanın, meslek ile ilgili yeterli
seviyede ve kalitede eğitim almış olmanın
önemi yadsınamaz bir gerçektir.
Eski moda meslek öğrenim yöntemleriyle
meslek sahibi olmak isteyen kişiler, usta
öğretici tarafından uygunluğu denenmemiş
bir
şekilde
eğitilirler.
Ön
lisans
programlarında
ise
meslek
eğitim
yöntemleri bilimsel olarak düzenlenmiştir.
Bu bağlamda meslek sahibi olmak isteyen
kişilere
meslek
yüksekokullarında
verilecek olan eğitimin uygulaması ya da
teorisi, önceden deneyimlenmiş, kontrol
edilmiş ve düzenlenmiştir (Singh ve
Sudarshan, 2006:2).
Eğitmenler sürekli bir şekilde çalışma
yaparak
mesleki
eğitimde
önemli
değişiklikler
ve
yeni
yöntemler
geliştirmektedirler.
Bu
çalışmalar
sonucunda eğitmenlerin model olabilecek

yetkinlikte olması, verilen teorik/teknik
eğitim şartlarının değiştirilerek uygun hale
getirilmesi
gibi
değişiklikler
vurgulanmaktadır. Ayrıca geliştirilen yeni
öğretim
yöntemlerinin
eğitmenler
tarafından kullanılması beklenmektedir
(Bruijn, 2012:639).
Turizm sektöründeki rekabet gücünü
arttırmak ve sektördeki yeni eğilimleri
yakalamak için teknik, yetenek, estetik ve
kültür özelliklerine odaklanmış geleneksel
uygulamaya yönlendirilmiş yöntemlerin
yenilerek oluşturulan modern işletmecilik
eğitimlerinin turizm mesleki eğitimiyle de
bütünleştirilmesi gerekmektedir Chang ve
Hsu, 2010:107).
Özellikle
konaklama
işletmelerinde
yiyecek – içecek departmanı, odalar
kısmından sonra en çok gelir getiren
departmandır. Yiyeceklerin kalitesi, turizm
sektöründe yer alan işletmenin imajını
oluşturan ve rekabet gücünü arttıran
önemli
faktörlerden
biri
olduğu
söylenebilir. Yiyeceklerin kalitesi de
mutfak personelinin eğitimiyle ilintili
olmaktadır. Yiyecek içecek hizmetlerinin
sunulduğu yerlerde ürünlerin kalitesinin
yanında besinlerin hazırlanması ve
servisinde görevli olan personelin eğitimli
ve bilgili olması hem hizmet verilen yerin
kalitesi ve sürekliliği hem de imajı
açısından çok önemlidir (Spain, 2000:34).

Yiyecek içecek hizmetleri hızlı bir gelişim
ve değişim göstererek dünyada ve
ülkemizde önemli bir istihdam alanı hâline
gelmiştir. Bu alanda; rekabet koşullarına
ayak uydurabilmek için sektörün istediği
yeterlikleri
kazanmış,
dünya
standartlarında hizmet verecek kaliteli
insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.
Mesleki eğitimin yapısı gereği sektöre
uyumu ve onunla paralel bir şekilde
ilerlemesi
eğitim
araştırmalarını
sürekliliğini zorunlu kılması çalışmanın
önemini vurgulamaktadır. Bu çalışmada,
ön lisans seviyesinde aşçılık eğitimi alan
öğrencilerin aşçılık mesleğini tercih etme
nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda katılımcıların
aşçılık mesleğini tercih etme sıraları, hangi
nedenlerden
tercih
ettikleri,
ailevi
nedenlerin ne boyutta etkili olduğu tespit
edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca aşçılığı
meslek olarak tercih etme nedenlerini
belirleyerek
söz
konusu
faktörler
arasındaki ilişkinin şiddetinin ölçülmesi de
araştırmanın
diğer
alt
amaçlarını
oluşturmaktadır.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Otel mutfakları müşterilerin ya da
personelin tüketmesi için çeşitli yiyecekiçeceklerin
hazırlandığı
bölümlerdir.
Mutfaklar;
yiyecek
maddelerinin
pişirilmesi ve ya tüketilmesi için
hazırlama, pişirme ve servis ünitelerinden
oluşmaktadır (Çemrek ve Yılmaz, 2010:
207). Yiyecek-içecek üretimi yapmak için
kullanılan bu alanlar,
aynı zamanda
yiyecek-içecek üretiminin nasıl yapıldığını
ya da yeni ürünlerin nasıl oluşturulduğunu
öğretme
sahaları
olarak
da
kullanılmaktadır. Diğer bir ifadeyle söz

konusu olan bu üniteler hem yiyecek
üretimi yapmak hem de aşçılık eğitimi
vermek amacıyla iki farklı şekilde otellerde
ya da okullarda konumlandırılır.
Peng v. diğ. akademik aşçılar ve sektördeki
aşçılar açısından aşçılık eğitiminin, hem
aşçılık yaratıcılığının temelinin hem de
öğretilebilir, eğitim verilebilir bir yapıda
olup olmadığını araştırmışlardır. Hem
teorik hem de uygulamalı eğitim verilmesi
aşçılık mesleğinin kalitesini ve niteliğini
geliştirmeye
katkı
sağlayabileceğini
(Peng,2013:2687), ayrıca eğitimcilerin,
öğrencilerin açık, yaratıcı olmaları,
mesleklerini sevmeleri ve kendilerine
mesleki açıdan güvenmelerini sağlamada
cesaretlendirilmeleri gerektiğini tespit
etmişlerdir (Horng ve Yi-Chun, 2009).
Costa v. diğ. cinsiyet açısından ileri
derecede turizm eğitimi alan öğrencilerin
beklentilerini incelemişlerdir. Sonuç olarak
kadın öğrencilerin eğitimleri süresince
erkeklerden, erkeklerinse sektörde kadın
öğrencilerden daha başarılı olduklarını
belirtmişlerdir (Costa v. diğ. 2012: 70).
Genç, ön lisans seviyesinde turizm eğitimi
alan öğrenciler üzerine yaptığı çalışma,
konaklama işletmelerinde görev almaları
halinde öğrencilerin mutfak departmanına
olumsuz bakmadıklarını göstermiştir.
Mutfak,
ön
büro
ve
servis
departmanlarından sonra tercih edilirliği
yüksek
olan
departman
olduğunu
saptamıştır (Genç, 2012:565). Diğer bir
yandan Sarıışık (2007), ön lisans turizm
programında eğitim alan öğrencilerin
ekonomik beklentiler içinde olduğuna
dikkat
çekmiştir.
Bununla
birlikte
öğrencilerin bir meslek olarak turizm
sektörüne genellikle aileleri tarafından

yönlendirildiği tespit edilmiştir (Sarıışık,
2007: 159).
Mutfak departmanında istihdam edilen
yöneticilerin mesleki eğitim durumlarının
yetersiz
olması
nedeniyle
turizm
sektöründe yeterli sayıda mutfak eğitimi
almış yönetici olmadığını vurgulayan
Görkem ve Öztürk (2011) mutfak
yöneticilerinin
görevlerinin
ve
sorumluluklarının
mesleki
eğitim
durumları ile paralel olması gerektiğini
önermiştir (Görkem ve Öztürk, 2011:26).
Şanlıer v.diğ. (2010) yiyecek içecek
departmanındaki
çalışanların
hijyen
açısından bilgi seviyesini analiz ettikleri
araştırmada çalışanların önemli bir
miktarının
lise
mezunu
olduğunu
belirlemiştir. Söz konusu olan araştırmada
bir hükümet politikası olarak, hizmet
sektörünün ihtiyaç duyduğu mutfak ya da
servis personelinin eğitimin standardize
edilmesinin ve mesleki eğitim veren
okullarının arttırılmasının gerekliliğini
vurgulamıştır (Şanlıer v. diğ, 2010:426).
Uygulamalı mutfak derslerinin gerekli
olduğunu ve öğrenciler açısından söz
konusu derslerin sektörde faydalı olacağını
düşündüklerini gösteren çalışma Çemrek
ve Yılmaz (2010) tarafından yapılmıştır.
3. YÖNTEM
Bu bölümde, yapılan araştırma ile ilgili
olarak çalışmanın evrenine, çalışmada
kullanılan örnekleme yöntemine, veri
toplama tekniğine ve elde edilen verilere
uygulanan
analiz
tekniklerine
yer
verilmektedir.
3.1. Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın evreni, Türkiye’de aşçılık
eğitimi veren meslek yüksekokullarından
oluşmaktadır. 11’i vakıf, 15’i devlet
üniversitesi bünyesinde 32 meslek
yüksekokulu 2012-2013 akademik yılı
içinde aşçılık eğitimi ve öğretimi
vermektedir (URL 1). Kontenjan sayıları
dikkate alınarak belirlenen gerçek evren
1456 aşçılık programı öğrencisinden
oluşmaktadır. Hedef evrenin genişliği,
ulaşım güçlüğü gibi nedenlerden dolayı
araştırmacılar tarafından çalışma evreni
belirlenmiştir. Çalışma evrenini, Abant
İzzet Baysal Üniversitesi, Mengen Meslek
Yüksekokulu,
Adnan
Menderes
Üniversitesi, Didim Meslek Yüksekokulu,
Bülent Ecevit Üniversitesi, Devrek Meslek
Yüksekokulu ve Uludağ Üniversitesi,
Harmancık
Meslek
Yüksekokulu
oluşturmaktadır. Adı geçen okulların
kontenjan sayıları dikkate alındığında
hedef evren 245 aşçılık programı öğrencisi
genişliğindedir.
Araştırma kapsamında ilgili programın
öğrencilerine
olasılıklı
örnekleme
yöntemlerinden, basit tesadüfi örnekleme
yöntemi ile ulaşılması hedeflenmiş ve
anket
uygulamasında
249
öğrenci
araştırmaya dahil edilmiştir. Söz konusu
örnekleme yöntemi hedef evren içinde yer
alan bütün öğrencilerin araştırmaya katılım
olasılıklarının eşit olması nedeniyle tercih
edilmiştir (Barreiro ve Albandoz, 2001:5;
Ross, 2005:9; Aziz,2010:51). Ayrıca
tesadüfi olarak seçilen kişilere uygulanan
anketlerden elde edilen sonuçların
doğruluğu da hesaplanabilir olması
örneklemin evreni temsil yeteneğini
geliştirmekte ve çalışmanın güvenirliliğini
arttırmaktadır (URL 2). Örneklem sayısı,
yıl tekrarına kalan, yabancı dil hazırlık

sınıfında olduğu için kontenjan fazlası
olarak görülen öğrenciler nedeni ile hedef
evrenden (ÖSYM tarafından açıklanan
kontenjan) fazla sayı çıkmaktadır.
3.2. Veri Toplama Tekniği ve Analiz
Araştırmada veri toplama aracı olarak
kullanılan anket, araştırmacı tarafından
‘Meslek Seçimi Açısından Turizm
İşletmeciliği
ve
Otelcilik
Yüksekokullarının
Tercih
Nedenleri:
Akçakoca Örneği’ (Şahin ve Güngör,
2010) adlı çalışma referans alınarak
geliştirilmiştir.
Anketin
geliştirilmesi
sürecinde alan yazın da ayrıntılı bir
araştırma yapılmış ve bireylerde aşçılık
mesleği ile ilgili eğitim almaya yönelten
unsurları tespit etmeye yönelik ifadeler
kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak
oluşturulan anketin ilk bölümünde,
katılımcıların meslek seçimini etkileyen
faktörlere ve ilgili bölümün tercih
edilirliliğine yönelik 26 kapalı uçlu soru
yer almaktadır. Söz konusu bu sorular 5’li
Likert ölçeği ile ölçeklendirilmiştir.
Anketin
ikinci
bölümünde
ise
katılımcıların demografik özelliklerini
tespit etmeye yönelik sorular yer
almaktadır.
Bu araştırmada, öğrencilerin aşçılık
mesleğini
tercih
etme
nedenlerini
değerlendirebilmek amacıyla Faktör analizi
uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki
korelasyonlarını ve faktör analizinin
uygunlunu
ölçen,
örnek
uygunluk
(KMO>0,50), testi yapılmış ve sonuç 0,90
olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, AntiImage Korelasyon Matrisi, örneklem
yeterliliğini kontrol etmek amacıyla
oluşturulmuş, 0,5’ten küçük değerlerin
olup olmadığı tespit edilmiş ve 0.5’in

altında ki değerler analizden çıkarılarak,
faktör analizi işlemi tekrarlanmıştır
(Altunışık ve diğ., 2007:348). Bahsi geçen
işlem sonucunda 17 likert tipi ifadenin ve
oluşturdukları
faktörlerin
araştırmayı
temsil
edebilecek
yapıda
olduğu
belirlenmiştir. Akabinde ise incelemeye
tabi tutulmuş faktörlere literatür ışığında
isim verilmiştir. İsimlendirilen faktörlerin
araştırma sorunlarını açıklama gücünü ve
güvenirliliğini arttırmak için bu yol
izlenmiştir. Bu bağlamda uzlaşılmış bir
kriter
olmaması
ve
araştırmacılar
tarafından belirlenebilir olması nedeniyle
faktör ağırlığı en az 0,50 olarak kabul
edilmiştir (Durmuş vd., 2010:87).
Faktör analizi sonucunda oluşan bağımsız
değişkenlere öncelikle normal dağılım
gösterip göstermediklerini incelemek için
One-Sample Kolmogorov-Smirnov testi
yapılmış ve sonuç olarak değişkenlerin
0,05’den büyük olduğu tespit edilmiştir.
Söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin
şiddetini ölçmek amacıyla korelasyon
analizi uygulanmış ve değerlerin normal
dağılım göstermeleri sebebiyle Pearson
korelasyonu teste tabi tutulmuştur.
Son olarak kişisel özellikleri ile ilgili
tanımlayıcı istatistiksel analizler için
frekans (f) ve yüzde (%) tekniği
kullanılmıştır. Ayrıca veri toplama amacı
ile geliştirilen, ölçme aracını oluşturan
ifadelerin, kendi aralarında tutarlılık
gösterip göstermediğini test etmek için
güvenirlik analizi yapılmıştır (Ural ve
Kılıç, 2006: 286). Analiz sonucunda
Cronbach Alfa (0.70< α < 1) değeri 0,86
olarak tespit edilmiştir.

belirtilmektedir. Elde edilen verilerin
yeterliliği için KMO testi (KMO>0,50)
yapılmış ve sonuç 0,90 olarak tespit
edilmiştir.

4. BULGULAR VE YORUM

Uygulaması gerçekleştirilen anketler ile
yapılan bazı analizler sonucunda elde
edilen
çeşitli
bulgular
aşağıda
Tablo 1: Katılımcı Öğrencilere İlişkin Frekans Analizi
Değişkenler

Yaş

Aşçılık
Programının
Kazanıldığı Sınav

Ailenin Yaşadığı
Yer

Annenin Eğitim
Durumu

Sınıf

Eğitim Alınan
Üniversite

Mezun Olunan
Lise Türü

Gruplar
17 ve altı
18-20 yaş
21-23yaş
24-26 yaş
27 ve üstü
1. sınav
2. sınav
3. sınav
4.sınav ve
üstü
Köy
Kasaba
İlçe
Kent
OkurYazar
İlköğretim
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Hazırlık
Sınıfı
1.Sınıf

f

%

12
192
42

4,8
77,1
16,9

1
236
1

0,4
94,8
0,4



2,13

1,04
3

s.s.

,48

,33

Değişkenler

Gruplar

f

%



s.s.

Tercih Sırası

1-5. Tercih
6-10. Tercih
11-15 Tercih
16-20 Tercih
21-24 Tercih

210
24
8
3
1

84,3
9,6
3,2
1,2
0,4

1,21

,59

Erkek

189

75,9
1,23

,42

Kadın

58

23,3

Çok İyi
İyi
Orta
Kötü

6
78
140
23

2,4
31,3
56,2
9,2

2,72

,65

Okur-Yazar

18

7,2

İlköğretim
Lise
Üniversite
Lisansüstü

119
79
21
6

47,8
31,7
8,4
2,4

2,49

,84

Aşçılık

201

80,7

2

0,8

1,28

,73

24
82
109
18
34
17
10
24
1
191
3

9,6
32,9
43,8
7,2
13,7
6,8
4,0
9,6
0,4
76,7
1,2

2,63

1,34

4,41

1,24

Cinsiyet

1,2

40
15
95
97

16,1
6,0
38,2
39,0

27

10,8

150
53
15
2

60,2
21,3
6,0
0,8

4

1,6

176

70,7

3,00

2,25

2,25

1,05

Ekonomik
Durum

,65

Babanın
Eğitim
Durumu

,48

İlk Tercih
Edilen Bölüm

2.Sınıf
65
26,1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Genel Lise
Yabancı Dil Ağırlıklı Lise
Anadolu liseleri
Fen Liseleri
Meslek Liseleri
Diğer

Ankete katılan öğrencilerin demografik
özelliklerine
ilişkin
istatistiklere
ulaşabilmek amacıyla frekans analizi
yapılmıştır. Tablo 1’ deki katılımcılara

Konaklama
İşletmeciliği
Gastronomi

ilişkin bazı tanımlayıcı istatistikler şu
şekilde belirtilebilir; ankete katılan
öğrencilerin 189’u erkek, 58’i ise kadındır.

Katılımcı öğrencilerin % 4,8’i 17 yaş ve
altındadır, % 77,1’i 18-20 yaş, % 16,9’u
21-23 yaş, % 0,4’ü 27 yaş ve üstündedir.
Ayrıca söz konusu öğrencilerin % 6,8’i
genel liselerden mezun olmuşlardır, meslek
liselerinden gelen öğrenciler ise % 76,7’lik
bir paya sahiptir. Yaş ve mezun olunan lise
türü incelendiğinde genellikle aşçılık
lisesinden mezun olan öğrencilerin
eğitimlerine bu yönde devam ettikleri
söylenebilir.
Katılımcı öğrenciler mezun olduktan sonra
‘Aşçılık’ programını kazandıkları sınav
%94,8 oranıyla 1. Sınav olmuştur. Ayrıca
katılımcı öğrencilerin tercih sıra ise % 84,3
ile 1-5. Tercih arasında yer almaktadır. Söz
konusu olan alanda eğitim gören
öğrencilerin programa kabul edildikleri
sınava ve programı tercih sırasına
bakıldığında, meslek seçimlerinin bu
yönde olduğu düşünülebilir. Katılımcı

öğrencilerin % 80,7’sinin ilk tercih ettikleri
bölümü ‘Aşçılık’ olarak açıklamaları bu
düşünceyi destekler niteliktedir.
Katılımcı öğrencilerin % 39,0’u bu bölüme
gelmeden önce kentlerde, % 38,2’si ise
ilçelerde
yaşamakta
olduklarını
belirtmiştir. Katılımcı öğrencilerden %
56,2’si ailelerinin ekonomik durumlarını
orta olarak değerlendirmiştir. Ayrıca
annelerinin % 60,2’sinin, babalarının ise %
47,8’inin eğitim durumunu ilköğretim
olarak belirtmişlerdir.
Meslek
seçimi
açısından
önlisans
düzeyinde aşçılık eğitimi almanın tercih
edilirliğini ölçmek üzere 26 Likert tipi
anket
sorusu;
faktör
analizi
ile
katılımcıların verdikleri cevaplara göre
konunun kaç boyuttan(faktör) oluştuğuna
ve hangi soruların hangi boyutu
oluşturduğu incelenmektedir.

Referans kaynaklarım bu bölüm hakkında olumlu görüş bildirmişlerdir.

,765

Bu bölüm hakkında tanıtım kitapları olumlu görüş bildirmişlerdir.

,753

Bu bölümün prestijinin yüksek olması sebebiyle tercih ettim.

,626

Saygınlığı yüksek bir meslek olması sebebiyle tercih ettim.

,590

Bir ekiple beraber çalışabilmek amacıyla tercih ettim.

,554

Bu meslekte çalışan yakınlarımın etkisiyle bu bölümü tercih ettim.

,825

Ailemde bu mesleği yapan kişilerin olması sebebiyle tercih ettim.

,695

Bu bölümü ailemin isteğiyle tercih ettim.

,612

Bu bölüme toplumda değer verilmesi sebebiyle tercih ettim

,562

Bu okuldan mezun olunca iş bulma imkanımın fazla olacağını
düşündüğüm için tercih ettim
Bu bölümde okumak iş bulma kolaylığı sağlar.

,820
,695

Faktör
5

Faktör
4

Faktör
3

Faktör
2

İfadeler

Faktör
1

Tablo2: Döndürülmüş Yüklemeler Matrisi (Çıkartma Yöntemi: Temel Bileşenler
Analizi. Döndürme Yöntemi: Varimax )

Bu bölümü yüksek kazanç sağlaması sebebiyle tercih ettim.

,680

İlgi ve isteklerim doğrultusunda bu bölümü tercih ettim.

,805

İlgi ve isteklerim doğrultusunda bu mesleği tercih ettim.

,734

Bu bölüm sosyal çevremin genişlemesine katkıda bulunur.

,726

Öğretmenlerimin bu mesleği önermesi sebebiyle tercih ettim.

,792

Arkadaşlarımın bu bölümü önermesi sebebiyle tercih ettim

,759

Tablo 2’de gösterilen birinci faktör kendi
ilgi ve yeteneklerini ya da beklentilerini
değerlendirmeden
tanıtım
kitapları,
internet gibi kaynakları referans almaları
ek olarak sosyal çevrelerini etkileme isteği
ya da bir ekibin parçası olabilme istediği
gibi etkenleri yansıtması nedeniyle
‘Sosyal Etkenler’ olarak tanımlanmıştır.
İkinci faktör ‘Ailevi Sebepler’ olarak
tanımlanmıştır. Bu tanımlamanın nedeni
adı geçen faktörün, genel olarak aşçılık
mesleğinin aileden gelme özelliği ile bu
mesleğe karşı toplumsal ilginin ve değerin
artması arasındaki ilişkiyi gösteren
değişkenleri etkilediği gözlenmektedir.
Üçüncü faktör aşçılık mesleğinde iş bulma
kaygısının olmaması ile yüksek kazanç
sağlaması arasındaki ilişkiyi gösteren
değişkenleri etkilediği gözlenmektedir. Bu
sebeple söz konusu faktör ‘Ekonomik
Etkenler’ olarak adlandırılmıştır. Dördüncü
faktör ise ‘Mesleki Değerler’ olarak

tanımlanmıştır. Söz konusu faktör, mesleki
zorunluluklar yerine getirilirken ya da
getirildikten sonra sağlanacağı düşünülen
sosyal tatmin ile meslek seçimi açısından
ilgi, istek ve yetenekler arasındaki ilişkiyi
gösteren
değişkenleri
etkilediği
gözlenmektedir.
Beşinci faktör ise katılımcı öğrencilerin
kendi ilgi, istek, yetenek ve beceri gibi
etkenleri dikkate almadan etki seviyesi
yüksek olan çevrelerinin önerisi ile aşçılık
bölümünü tercih etmiş olmaları nedeniyle
‘Risk Alma’ olarak adlandırılmıştır.
Faktör analizi aracılığı ile meslek seçimi
açısından ön lisans düzeyinde aşçılık
eğitimi tercih nedenlerinin beş farklı
boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir. Elde
edilen bu veriler ışığında belirlenen
değişkenler arasındaki ilişkilerin şiddetini
ve yönünü korelasyon analizi ile
incelenmiştir. Söz konusu olan değerler
tablo 3’de verilmiştir.

Sosyal Etkenler

Korelasyon

1

,302*

,431*

,465*

Risk Alma

Mesleki
Değerler

Ekonomik
Etkenler

Ailevi
Sebepler

Korelasyon Analizi

Sosyal
Etkenler

Tablo 3: Değişkenler Arasındaki İlişkiye İlişkin Korelasyon Analiz Sonuçları

,270*

Anlamlılık

,000

,000

,000

,000

1

,326*

,041

,451*

,000

,530

,000

1

,267*

,292*

,000

,000

1

,026

Korelasyon

,302*

Anlamlılık

,000

Korelasyon

,431*

,326*

Anlamlılık

,000

,000

Korelasyon

,465*

,041

,267*

Anlamlılık

,000

,530

,000

Korelasyon

,270*

,451*

,292*

,026

Anlamlılık

,000

,000

,000

,683

Ailevi Sebepler

Ekonomik Etkenler

Mesleki Değerler

Risk Alma

,683
1

*Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır.

Tablo 3’de söz konusu olan sosyal ve
ekonomik etkenler, ailevi sebepler, mesleki
değerler, risk alma değişkenlerinin
birbirleri ile olan ilişkinin şiddeti ve yönü
incelenmiştir. Buna göre sosyal etkenler ile
ailevi sebepler arasında 0,01 seviyesinde,
pozitif, orta şiddette (r=0,302) bir ilişki
vardır. Sosyal etkenler ile ekonomik
etkenler arasında 0,01 seviyesinde, pozitif,
orta şiddette (r=0,431) bir ilişki vardır.
Sosyal etkenler ile mesleki değerler
arasında 0,01 seviyesinde, pozitif, orta
şiddette (r=0,465) bir ilişki vardır. Sosyal
etkenler ile risk alma arasında 0,01
seviyesinde, pozitif, düşük şiddette
(r=0,270) bir ilişki vardır. Diğer bir
ifadeyle katılımcı öğrenciler tanıtım
kitapları, internet referans kaynakları,
çevrelerindeki insanları etkileme ve bir
ekibe dahil olabilme isteği arttıkça aşçılık
mesleğinin ve eğitiminin çekiciliği
artmaktadır.

Ailevi sebepler ile ekonomik etkenler
arasında 0,01 seviyesinde, pozitif, orta
şiddette (r=0,326) bir ilişki vardır. Ailevi
sebepler ile risk alma arasında 0,01
seviyesinde, pozitif, orta şiddette (r=0,451)
bir ilişki vardır. Ekonomik etkenler ile
mesleki değerler arasında 0,01 seviyesinde,
pozitif, düşük şiddette (r=0,267) bir ilişki
vardır. Ekonomik etkenler ile risk alma
arasında 0,01 seviyesinde, pozitif, düşük
şiddette (r=0,292) bir ilişki vardır. Yani
aşçılık mesleğinin sağladığı ekonomik
rahatlıklar arttıkça meslekle ilgili risk
alarak eğitim görme olasılığı da
artmaktadır.
5. SONUÇ VE ÖNERİ
Son zamanlarda yemek pişirme sanatının
mesleğe dönüşmüş hali olarak algılanan
‘Aşçılık’ ön lisans eğitimi açısından ilginin
arttığı
programlardan
biri
olduğu
gözlenmektedir. Aşçılık mesleğinin hem
sözlü ve yazılı referans kaynağının artması

hem de görsel ve yazılı medyada sıklıkla
gündeme gelmesi toplum üzerindeki
prestijini arttırmıştır. Aşçılık, istihdam
gücü olan, prestij kazanarak eğitimi talep
edilen mesleklerden biri olarak ön plana
çıkmıştır.
“Aşçılık
mesleğinin
tercih
edilme
nedenlerinden biri aile mesleği olarak
yapılmasıdır.” Bu varsayım, mesleği icra
eden üzerinde yapılan gözlemler, literatür
taramaları ve katılımcıların destekleyici
cevapları ile doğrulanmıştır. Ön lisans
seviyesinde aşçılık eğitimi alan katılımcı
öğrenciler bu mesleği yapan tanıdık ve aile
üyeleri nedeniyle tercih etmiş olduklarını
belirtmeleri
söz
konusu
varsayımı
destekler niteliktedir.
Katılımcıların ağırlıklı olarak meslek lisesi
mezunu ve 18-20 yaş grubunda olması lise
düzeyinde aldıkları eğitimlerinin yetersiz
olabileceği
endişesi
taşıdıklarını
göstermektedir. Bu düşünceye istinaden
aşçılık mesleğinde de eğitimli personel
ihtiyacının gün be gün arttığı sonucuna
ulaşılmaktadır.
Turizm sektöründe nitelikli aşçı ihtiyacının
olduğunun ve öğrencilerin bu talebe
yönelik olarak eğitim aldığını “iş bulma
kolaylığı” ve “yüksek kazanç” ifadelerine
olumlu
yanıt
verme
sıklığından
anlaşılmaktadır.
Aşçılık mesleği bir ekiple beraber
çalışabilmek ya da ekip ruhunu oluşturmak
ve bunun bir parçası olmak gibi psikolojik
ihtiyaçları
da
karşılamaktadır.
Bu
gereksinimde aşçılık mesleğinin tercih
edilirliğini arttıran faktörlerden biridir.

Mutfak personeli özellikle kısım şefleri ile
önceden hazırlanmış görüşme formları ile
mülakat yapılarak mesleğin istihdam
açısından ihtiyacı tespit edilmelidir.
Sürekli olarak gelişen ve değişen yemeiçme alışkanlıklarının, yemek hazırlama ve
sunuş
tekniklerinin
yeniden
yapılandırılarak eğitimin kalitesi ve niteliği
arttırılabilir. Sektörün ihtiyacının tespiti,
sektörün ihtiyaç duyduğu kavramların
geliştirilmesi ve değişime uygun bir
şekilde aşçılara yeni bakış açıları
kazandırılması gerekebilir. Bu durumla
ilintili olarak eğitimli personelin bu
ihtiyaca cevap verecek şekilde yetiştirilip
yetiştirilmediği
ayrıca
incelenebilir.
Pişirme, yemek hazırlama gibi işlemler
teknolojik
aletlerin
kullanımı
ile
değiştirilmesi
ya
da
geliştirilmesi
gerekmektedir. Mutfak eğitimi alan ya da
aşçılık unvanı kazanmış personelin
teknolojik
gelişimleri
ne
kadar
mesleklerine
adapte
edebildikleri
araştırılabilir.
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBA/SİBER KURBAN
YAŞANTILARI
Hasibe ÖZER
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim Bilim Dalı
Özet: Son zamanlarda, ergenler hatta çocuklar arasında siber zorbalık giderek yaygınlaşmaktadır.
Zorbalık; güç dengesizliği olan kişiler arasında, tekrarlayıcı ve kasıtlı olarak yapılan saldırgan
davranışlar olarak tanımlanırken, bu tür davranışların elektronik iletişim araçlarıyla gerçekleşmesi
siber zorbalık olarak adlandırılmaktadır. Psikososyal uyumsuzluk yaşayan ergenlerin siber
zorba/kurban olmaya yatkın olduğunu ileri süren araştırmacılar bulunmaktadır. Bu çalışmada
ortaokul öğrencilerinin siber zorba/kurban davranışlarının yalnızlıkla olan ilişkisi araştırılmıştır.
Ayrıca öğrencilerin siber zorba/kurban davranışları cinsiyetler bazında incelenmiştir. Öğrencilerin
sanal zorbalığı kimlere yaptıkları /kimlerden gördükleri, bu davranışlardan ötürü neler hissettikleri,
yaşadıklarını kimlerle paylaştıkları ve aileyle paylaşımları durumunda alabilecekleri tepkiler
irdelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre siber kurbanlık ile yalnızlık arasında anlamlı bir ilişki
varken, siber zorbalıkla yalnızlık arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Kız ve erkek
öğrencilerin sanal zorba/kurban davranışları farklılaşmaktadır. Ayrıca erkekler kızlara göre daha
fazla sanal zorba davranışlar göstermektedir. Kızların çoğu yaşadığı zorbalığı kimseye
anlatmazken; erkeklerin çoğu bu durumu aileleriyle ve arkadaşlarıyla paylaşmaktadır. Ayrıca
öğrenciler, sanal zorbalık yaptığı/gördüğü kişilerin çoğunlukla tanımadığı kişiler olduklarını ifade
etmişlerdir. Bunların yanında öğrencilerin en fazla sanal zorbalık yaşadığı/yaptığı ortamın
Facebook olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Sözcükler: Siber Zorbalık, Siber Kurbanlık, Yalnızlık, Cinsiyet, Zorbalık

CYBERBULLY /CYBERVICTIM EXPERIENCES OF MIDDLE
SCHOOL STUDENTS
Abstract:The prevalence of cyberbullying among teenagers even children has increased in recent
years. While bullying defines like repeated and deliberate aggressive behaviours among people
have imbalance of power, cyberbullying refers to bullying via electronic communication tools.
Some researchers assert that teenagers who are living psychosocial maladjustment incline to be a
cyberbully/ cybervictim. In this study, cyberbully/cybervictim behaviours of middle school
students were investigated in relation to loneliness. Moreover the behaviours have surveyed on the
basis of gender. Students bully to whom/ are bullied by whom, what they feel because of these
behaviours, sharing these things with whom and responses of their families when they share their
behaviours with them are examined. According to the results of the research, it is determined that
there is a significiant correlation between cyber victimization and loneliness meantime no
significiant correlation between cyberbullying and loneliness. Cyber bully/victim behaviours of

male and female students are differentiated. Also males more involved in cyber bully behaviours
than females. While most females couldn’t say their victimization to anybody, most males share
this situation with their friends and families. Moreover students expressed that mostly cyber
bully/victims are strangers. It is detected that cyberbullying/ cybervictimization are generally
realized via Facebook.
Key words: Cyberbullying, Cybervictimization, Loneliness, Gender, Bullying

1.GİRİŞ
Teknolojik ilerlemelere paralel olarak bilgi
ve iletişim teknolojileri araçlarının
kullanımı gençler ve çocuklar arasında da
hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Bilgi
ve iletişim teknolojileri sayısız faydanın
yanında bazı tehlikeli durumları ve
zararları
bünyesinde
taşımaktadır.
Teknolojinin olumsuz etkilerinden biri
olan yeni bir şiddet türü olarak adlandırılan
sanal zorbalığın hızla yaygınlaştığı ve kimi
zaman tehlikeli sonuçlar doğurduğu
literatürde görülmektedir. Siber zorbalık;
sanal zorbalık, elektronik zorbalık, online
sosyal zulüm olarak da ifade edilir.
Kowalski ve Limber(2007) siber zorbalığı;
bir sohbet odasında, web sayfasında, eposta, anlık ileti yoluyla ya da cep
telefonuna gönderilen mesajlar veya
resimler yoluyla gerçekleştirilen zorbalık
olarak tanımlamışlardır. Başka bir ifadeyle
siber zorbalık,
elektronik yolla alay,
hakaret, tehdit, taciz veya gözdağı vererek
gerçekleşen
saldırganlık
anlamına
gelmektedir (Raskauskas & Stoltz, 2007;
Aktaran Johnson,2009). Sanal zorbalık,
isimsiz çağrılar, kimliği belirsiz zararlı
veya virüslü e-postalar, hakaret ve tehdit
içeren, bir kişi ya da grubu karalamak için
e-posta ya da kısa mesajlar ile yayılan ses,
görüntü
ve
metinler
şeklinde

görülebilmektedir(Arıcak, 2009; Aktaran
Peker, Eroğlu & Çitemel, 2012).
Zorbalık üzerine yapılan araştırmalar ilk
olarak Norveç’li araştırmacı psikolog
Olweus’un çalışmaları ile başlamıştır.
Olweus; kişinin, bir veya birden fazla kişi
tarafından aşağıda sıralananlardan herhangi
birine uğramasının zorbalığa uğradığının
göstergesi
olduğunu
söylemektedir
(Kowalski ve Limber, 2007).
Hakkında incitici, aşağılayıcı, dalga geçen
şeyler söylenmesi,
Aşağılayan ya da inciten isimlerle
çağrılması,
Bir grup arkadaş arasında dışlanması ya da
yok sayılması,
Bir odanın içerisinde tekmelenmesi,
itelenmesi veya kilitlemesi,
Hakkında yalan yanlış söylentiler çıkması,
Başka insanlara, o kişiyi gözünden
düşürecek aşağılayıcı notların gönderilmesi
vb.
Ancak; bu tür davranışların tekrarlanması
ve bu davranışlardan kişinin kendisini
korumasının zor olduğu durumlarda
zorbalıktan söz edilmektedir. Ayrıca
kişinin aşağılayıcı ve incitici bir şekilde
alaya alınması da bir zorbalıktır. Ancak
arkadaşça ya da şaka niyetiyle yapılan
davranışlar zorbalık altında incelenmez.

Bununla beraber eşit güçlerdeki iki
öğrencinin tartışmaları hatta kavga
etmeleri de zorbalığa girmemektedir
(Kowalski ve Limber, 2007). Kısaca
zorbalık; güç dengesizliği olan öğrenciler
arasında, tekrarlayıcı ve kasıtlı olarak
yapılan saldırgan davranışlar olarak
tanımlanabilir (Karataş ve Öztürk, 2009).
Elektronik zorbalık, geleneksel zorbalıktan
farklı olarak; herhangi bir zamanda
meydana gelip, çok hızlı bir şekilde
yayılabilmektedir (McDonald & Flood,
2012; Kowalski ve Limber, 2007). Ayrıca
sanal gerçeklikte meydana gelen bu
etkileşimler kişiyi nerde yaşıyor olursa
olsun etkileyebilmektedir (Kowalski ve
Limber, 2007). Çünkü yeni teknoloji sanal
zorbaların, kurbanlarına her zaman her
yerde saldırma imkânı vermekte (DavidFerdon & Hertz, 2007; Ayas & Horzum,
2010) ve kurbanın sürekli zorbalığa maruz
kalacağı kaygısıyla yaşamasına neden
olmaktadır (Ayas & Horzum, 2010). Siber
zorbalık, failin anonimliği (McDonald &
Flood, 2012; Johnson,2009) ve günün 24
saati rahatsız etme gücü açılarından,
geleneksel
zorbalıklardan
farklıdır
(Johnson,2009).
Bunların
yanında
geleneksel zorbalıkta zorba ve kurban
arasında fiziksel bir dengesizlik olması
gerekirken; sanal zorbalıkta bu güç
dengesizliği fiziksel nitelikte değil dijital
teknolojiye sahip olma ve teknoloji
okuryazarı
olma
yönünde
eğilim
göstermektedir (Patchin ve Hinduja, 2006;
Aktaran Ayas & Horzum, 2010). Shariff
(2005), sanal zorbalığın genel zorbalıktan
ayrılan üç yönü olduğunu ifade etmiştir.
Bunlardan ilki sanal ortamda zorbaca
davranışlarda
bulunan kişiler,
kim

oldukları bilinmez, anonimdirler. İkincisi
yapılan zorbalığa sonsuz bir kitle
katılmaktadır. Üçüncü olarak sanal zorbaca
davranışlarda cinsellik daha kolay ve daha
fazla kullanılabilmektedir. Nitekim bazı
araştırmacılar da günümüzde “siber-cinsel
taciz”
olaylarının
arttığını
düşünmektedirler (McDonald & Flood,
2012).
Siber
zorbalık
global
problemler
arasındadır. ABD, Kanada, Japonya,
İskandinavya,
Avustralya
ve
Yeni
Zelanda’da birçok siber zorbalık olayı
meydana
gelmiştir(Campbell,
2005).
Örneğin Avustralya’da 4. sınıfta okuyan 9
yaşındaki bir kız öğrenciye sınıf arkadaşı
tarafından pornografik mailler gönderildiği
polislerin yaptığı araştırmalar sonucunda
ortaya çıkmıştır (Thorp, 2004; Aktaran
Li,2007). Kanada’da 15 yaşındaki bir
öğrenci, Yıldız Savaşları filminden bir
kavga sahnesini canlandıran video
hazırlamıştır. Arkadaşları izinsiz bir
şekilde bu videoyu internete paylaşmış,
milyonlarca kişi bu videoyu tıklamıştır.
Yaşadığı bu olay çocuğun kendisini
aşağılanmış hissetmesine ve sonucunda
okulu bırakmasına neden olmuştur. Ailesi
ise çocuğuna zulmedenlere karşı bir dava
başlatmıştır (Snider & Borel, 2004).
Japonyada ise soyunma odasında oldukça
kilolu bir erkek öğrencinin cep telefonu ile
gizlice
fotoğrafları
çekilmiş
ve
arkadaşlarına dağıtılmıştır (Paulson, 2003).
Kaliforniya’da
bir
web
sitesinde
(schoolscandals.com),
birçok okulu
ilgilendiren dedikodu, tehdit ve ırkçılık
içeren söylemler o kadar yaygınlaşmıştır ki
site 30 binden fazla üyeye ulaşmıştır. Bu
sitede
kendileri
hakkında
geçen

yorumlardan dolayı birçok öğrenci
depresyona girmiştir (Paulson, 2003).
Başka bir vaka ise Amerika’da bir erkek
öğrencinin,
kavgalı olduğu bir kızın
yüzünü pornografik bir resme fotoğraf
düzenleme programı aracılığıyla yapıştırıp,
bu fotoğrafı mail listesindeki herkese
dağıtması ile yaşanmıştır (Paulson, 2003).
Siber zorbalık sonucu gençlerin yaşadığı
olumsuz duygu ve düşünceler kimlik
kazanma çabalarını ve sosyalleşme
süreçlerini
olumsuz
etkilemektedir.
Öğrencilerin gelişimsel olarak ergenlik
döneminde bulunmaları bu olumsuz
yaşantıların etkisini daha da artırmaktadır.
Özellikle bu davranışlara maruz kalan
gençlerin yaşadığı öfke, intikam, nefret ve
aşağılanmışlık duygusu hem bireysel
gelişimlerini hem de sosyal ilişkilerini
olumsuz yönde etkileyen duygulardır. Bu
duyguları yaşayan gençler, kendilerine ve
topluma yabancılaşmaya ve psikososyal
problemler
yaşamaya
yatkın
olabilmektedirler (Şahin ve ark, 2010).
Kowarski ve Limber (2007), elektronik
zorbalık ile ilgili bir avuç çalışmanın
yapıldığını ileri sürmüştür. Litaratürde;
siber
zorba
ve
siber
mağdur
araştırmalarında öğrencilerin hangi oranda,
hangi araçlarla bu tip davranışlara maruz
kaldıklarının
sıklıkla
incelendiği
görülmüştür. Yapılan çalışmalar siber
zorba davranışların oldukça yaygın
olduğunu göstermektedir. Nitekim yapılan
bir
çalışmada,
11-15
yaşlarındaki
öğrencilerin %14,9’unun tehdit edici eposta aldıkları (Noret ve Rivers, 2006);
benzer bir araştırmada ise 13-18
yaşlarındaki öğrencilerin %49’unun siber

mağdur, %21’inin siber zorba oldukları
(Raskauskas ve Stoltz, 2007; Aktaran
Peker, Eroğlu ve Çitemel, 2012)
saptanmıştır. Türkiye’de 269 ortaokul
öğrencisi üzerinde yapılan bir çalışma,
öğrencilerin % 35,7’sinin zorba davranışlar
gösterdiklerini, %23,8’inin hem zorba
davranışlar gösterdikleri hem de kurban
olarak seçildiklerini, yalnızca %5,9’unun
sadece
zorba
davranışlara
maruz
kaldıklarını ortaya çıkarmıştır (Arıcak ve
ark, 2007). Benzer bir çalışmada ise
Türkiye’deki lise öğrencileri arasındaki
sanal zorba oranının %28, sanal kurban
oranının ise %30 olduğu ifade edilmiştir
(Erdur-Baker ve Kavsut, 2007; Aktaran
Ayas & Horzum, 2010).
Sanal zorbalığı ve mağdurluğun yaygınlık
oranını cinsiyetler açısından inceleyen
çalışmalar çoğunluktadır. Araştırmalarda,
erkeklerin kızlara oranla daha fazla sanal
zorba (Şahin ve Ark. 2010; Li,2007;
Kowarski ve Limber, 2007; Li, 2005);
kızların ise daha çok sanal kurban olduğu
belirtilmektedir (Li, 2007; Kowarski ve
Limber, 2007). Ancak Li (2005), sanal
zorbalığa maruz kalma oranının cinsiyete
göre değişmediğini ifade etmiştir.
Şahin ve arkadaşları (2010), öğrenciler
arasında en çok sergilenen siber zorba
davranışın erkeklerde ve kızlarda “özel
numara ile rahatsız etme” davranışı
olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca bu
çalışmada, erkeklerde en çok işaretlenen
ikinci
davranış
“Online
oyunlarda
hakaret/cinsel
içerikli/tehdit
içeren
konuşmalar yapma” olarak belirlenirken
kızlarda “Chat odasında hakaret/cinsel
içerikli/tehdit içeren konuşmalar yapma”

olarak tespit edilmiştir (Şahin ve Ark.
2010).
Sanal zorba/kurban olaylarının en çok
hangi araçlarla gerçekleştiği üzerine
yapılan çalışmalarda birbirine yakın
sonuçlar elde edilmiştir. Kowarski ve
Limber (2007), Kuzey ve Güney
Amerika’da, 1915 kız, 1852 erkek olmak
üzere 6,7 ve 8. sınıf öğrencileri üzerinde
yaptığı araştırmada katılımcıların, en fazla
sırasıyla anlık mesajlaşma, sohbet odası, eposta mesajı yollarıyla taciz edildiklerini
ya da zorbalık yaptıklarını belirtmişlerdir.
Benzer şekilde Li (2007)’nin Kanada’da
gerçekleştirdiği araştırmada, çalışmaya
katılan bireylerin %27,3’ünün e-posta
aracılığıyla, %36,4’ünün ise sohbet
odalarında sanal zorba davranışlarla
karşılaştığı bulunmuştur. Li (2005) ise
öğrencilerin %22,7’sinin e-mail yoluyla, %
36,4 sohbet(chat) odalarında , %40,9 diğer
ortamlarda sanal zorba davranışlara maruz
kaldığını ifade etmiştir.
Kowarski ve Limber (2007), öğrencilerin
en fazla okul arkadaşları sonra da
tanımadığı kişiler
tarafından
sanal
zorbalığa
uğradıklarını
ortaya
çıkarmışlardır. Sadece kurban olanların
%28’i, hem kurban hem zorba grubundaki
öğrencilerin yaklaşık yarısı arkadaşları
tarafından zorbalığa uğradıklarını ifade
etmişlerdir. Bunların dışında sadece sanal
kurban olanların %12’sinin, hem zorba
hem kurban olanların %16’sının kardeşleri
tarafından bu davranışlara maruz kalması
da oldukça önemli bir sonuçtur. Hoover ve
Olsen (2001; Aktaran Li, 2005 ),
öğrencilerin %15’inin akran zorbalığı
gördüğünü ifade etmişlerdir.

Raskauskas ve Stoltz, siber zorbalık
yaşayanların, yaşadıkları olay karşısında
%31’inin üzüldüğünü, % 19’u korktuğunu,
%18’i de utandığını ifade etmişlerdir
(Raskauskas & Stoltz, 2007; Aktaran
Johnson,2009). Hinduja ve Patchin (2006)
ise sanal zorbalık yaşayan erkeklerin
%27,5’inin hayal kırıklığı yaşadığını,
%24,3’ünün sinirlendiğini , %17,9’unun
üzüldüğünü,
%37,6’sının
rahatsız
olmadığını; kızların ise %39,6’sının hayal
kırıklığına
uğradığını,
%36’sının
sinirlendiğini, %25,2’sinin üzüldüğünü ve
%32‘sinin rahatsız olmadığını ifade
etmişlerdir.
Arıcak ve arkadaşları (2007) yaptıkları
çalışmada; siber zorba davranışlara maruz
kalan kişilerin,
%30,6’sının zorbalık
gördüğü kişileri engellediğini, %16,4’ünün
kendisine zarar veren kişiyle bu davranışını
durdurması için konuştuklarını, %8,1’inin
kullanıcı adını değiştirdiklerini, %15’inin
arkadaşına %10’unun ailesine yaşadıkları
durumu anlattıklarını, %3,4’ünün ise bu
durumu
kimseyle
paylaşmadıklarını
vurgulamışlardır.
2. PROBLEM VE AMAÇ
Literatürde görüldüğü gibi siber zorbalık
giderek artmakta ve ciddi sonuçlar
doğurmaktadır. Siber zorba davranışların
nedenlerinin ve engelleme yollarının
araştırılmasının
faydalar
doğuracağı
düşünülmektedir. Ancak Türkiye’de bu
konuda yeteri kadar çalışma yapılmadığı
görülmektedir (Arıcak ve ark., 2007).
İçselleştirme sorunları, yalnızlık, düşük
benlik saygısı ve bazı duygusal, sosyal ve

davranışsal sorunlar dahil olmak üzere tüm
psikososyal uyumsuzluk yaşayan çocuk ve
ergenlerin, zorbalık için kolay hedefler
olduğunu
ileri
süren
araştırmalar
bulunmaktadır. (Egan & Perry, 1998;
Hodges & Perry, 1999; Kochenderfer &
Ladd, 1996; Nishina, Juvonen, & Witkow,
2005; Schwartz, Dodge, & Coie, 1993;
Aktaran Campfield, 2006). Ancak bu tür
psikolojik ve davranışsal sorunların siber
zorba davranışlarla olan ilişkilerini
inceleyen çalışmalar oldukça az sayıdadır.
Bu araştırmada öncelikli olarak siber
zorbalık, siber kurbanlık ile yalnızlık
arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir.
Kimi araştırmacılar siber zorbalık/siber
mağduriyetin yalnızlıkla ilişkili olduğunu
savunurken (Şahin, 2012), kimileri siber
zorbalık/siber mağduriyetin yanlızla ilişkisi
olmadığını ifade etmiştir (Campfield,
Siber
zorba/kurban
kişileri
2006).
anlayabilmek, bu tür davranışların altında
yatan nedenleri keşfetmek adına benzer
çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.
Bu çalışmada, kız ve erkek öğrencilerin
sanal zorba/kurban davranışları ayrıntılı
olarak
incelenmiştir.
Literatüre
bakıldığında
yapılan
çalışmalarda;
genellikle cinsiyetlere göre siber zorbalığın
yaygınlık
oranının
araştırıldığı
görülmektedir. Bu çalışmada ise hangi
davranışların ne kadar sıklıkla görüldüğü,
hangi sanal ortamda öğrencilerin daha
fazla zorba /kurban oldukları, zorba
davranışlara kimler tarafından maruz
kaldıkları ve bu tip davranışları kimlere
yaptıkları cinsiyetler bazında incelenmiştir.

Birçok öğretmen ve idareci okuldaki
zorbalık problemlerini bilmelerine rağmen
çok azı elektronik iletişim yoluyla
öğrencilerinin
zorbalık
yaşandığının
farkındadır (Beran & Li, 2005). Oysaki
siber zorbalığın önlenmesi konusunda hem
okul personeline hem de ailelere önemli
sorumluluklar düşmektedir (Baker-Erdur &
Kavşut, 2007). Bu çalışma, okul personeli
ve aileleri siber zorba/kurban davranışlar
hususunda bilinçlendirmeyi ve siber
zorbalığı
önlemeye/azaltmaya
ilişkin
çalışmalara
katkıda
bulunmayı
amaçlamaktadır.
3. YÖNTEM
Bu
çalışmada
tarama
yöntemi
uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini
Gebze Kroman Çelik İlkokulu 7. sınıf
öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmaya
52’si kız, 35’i erkek olmak üzere toplam
87 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri
toplamak amacıyla; öğrencilere araştırmacı
tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu,
Ayas ve Horzum (2010) tarafından
geliştirilen “Sanal Zorba ve Kurban
Ölçeği” ve Russell, Peplau ve Cutrona
tarafından geliştirilip, Demir (1989)
tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması
yapılan
“UCLA Yalnızlık Ölçeği”
kullanılmıştır.
Veriler SPSS programı
aracılığıyla analiz edilmiştir
4. BULGULAR
Siber zorbalık ve siber kurbanlığın
yalnızlıkla doğrudan ilişkilerinin test
edilebilmesi için Pearson korelasyon
katsayısı kullanılmış, sonuçlar Tablo 1’ de
gösterilmiştir. Tablo1’de görüldüğü gibi
siber zorbalık ile yalnızlık arasında bir

ilişki bulunmazken(r=0.057, p<.05); siber
kurbanlık ile yalnızlık arasında (r=0,283,

p<.05) pozitif korelasyon bulunmaktadır.

Tablo 1. Siber zorbalık ve Siber Kurbanlık ile Yalnızlık Arasındaki Korelasyon

Yalnızlık

Siber Zorbalık

Siber Kurbanlık

.057

.283*

p<0,05

Sanal zorbalık/ kurbanlık ile cinsiyet
arasında anlamlı bir fark olup olmadığına
bakmak
için
Bağımsız
T
Testi
uygulanmıştır. Tablo 2’de siber zorbalığın
cinsiyetler açısından anlamlı bir farklılık
gösterdiği (t(85)=-2,761, p<.05) ve

erkeklerin kızlardan daha fazla siber zorba
davranışlar gösterdiği görülmektedir. Buna
karşın siber kurbanlık cinsiyetler açısından
karşılaştırıldığında anlamlı bir fark
bulunmamıştır (t(85)=.006, p>.05).

Tablo 2. Siber Zorbalık ve Siber Kurbanlık İle Cinsiyete İlişkin Aritmetik Ortalamalar,
Standart Sapmalar ve T Değerleri

Siber Zorbalık

Siber Kurbanlık

Cinsiyet

N

X

S.S

t

p

Kız

52

19,42

.893

-2,761

.007

Erkek

35

22,43

7.796

Kız

52

21,31

5,799

-006

.995

Erkek

35

21,31

3,946

Erkek ve kız öğrencilerin yaşadıkları sanal
zorba ve sanal kurban davranışlar Tablo
3’te gösterilmektedir. Erkeklerin %17,1’i
sohbet odası (chat) ya da oyun sitesini terk
etmeye zorlandıkları,
%14,3’ünün
müstehcen içerikli mesaj veya maille

rahatsız edildikleri, kullandıkları telefon
veya bilgisayar modeliyle alay edildikleri
ve kasıtlı olarak virüslü mail aldıkları, %
11,4’ünün internet ya da telefon yoluyla
tehdit edildikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca
erkeklerin %8,5’inin, izni olmadan

uygunsuz görüntüsünün çekildiğini ifade
etmeleri dikkat çekicidir.
Tablo 3’te görüldüğü gibi kızların %17,3’ü
gizli
telefon
numarasıyla
rahatsız
edildiğini, %15,4’ü kullandıkları telefon
veya bilgisayar modeliyle alay edildiğini,
%13,5’i
kişisel
bilgisayarının
ele
geçirildiğini ve dosyalarına kasten zarar
verildiğini ve aynı oranda mail adresinin
ele geçirilip zarar verildiğini ifade
etmişlerdir.
Tablo 3’te görüldüğü gibi, erkeklerin
%22,9’u
birinin
kullandığı
telefon/bilgisayar modeliyle alay ettiklerini
ve
başkasının
mail
adresini
ele
geçirdiklerini, %17,1’i başkasını sohbet
odası ya da oyun sitesini terk etmesi için

zorladıklarını ve aynı oranda internet ya da
telefon yoluyla birini tehdit ettiklerini,
%12,5’i ise başkasının mail kutusunu
doldurarak mail gelmesini engellediklerini
ifade etmişlerdir.
Tablo 3’te görüldüğü gibi kızların en fazla
yaptığı sanal zorbalıklar sırasıyla; %9,6
oranında birinin kullandığı telefon veya
bilgisayar modeliyle alay etme, %5,8
oranında birisi hakkında elde edilen
olumsuz bilgileri sanal ortamda yayma,
%5,8
oranında
telefon
numarasını
gizleyerek birini rahatsız edici müstehcen
sesler çıkarma, %3,8 oranında zarar
görmesini istediği kişinin adını kullanarak
başkalarına mesaj, mail veya video
yollama şeklindedir.

Tablo 3. Öğrencilerin Cinsiyetlere Göre Siber Zorba/Kurban Davranışları
Sorular

Kurban

Zorba

Erkek
bana
yapıldı
f %

Kız
bana
yapıldı
f %

Erkek
ben
yaptım
f %

Kız
ben
yaptım
f %

1. Kişisel bilgisayarını ele geçirme ve dosyalarına kasten zarar
verme.

0

0

7

13,5

4

11,4

2

3,8

2. Kasıtlı olarak virüslü mail yollama
3. İnternet ya da telefon yoluyla tehdit etme
4. Mail kutularını doldurarak mail gelmesini engelleme

5
4
1

14,3
11,4
2,9

6
2
1

11,5
3,8
1,9

3
6
4

8,5
17,1
12,5

0
1
0

0
1,9
0

5. Sohbet odası (chat) ya da oyun sitesini terk etmeye zorlama

6

17,1

3

5,8

6

17,1

0

0

6. Zarar görmesini istediği kişinin adını kullanarak insanlara
mesaj, mail veya video yollama.
7. Zarar vermeye neden olacak web sayfası hazırlama.

2

5,7

3

5,8

3

8,5

2

3,8

0

0

3

5,8

1

2,8

1

1,9

8. Mail adresini ele geçirme ve zarar verme.
9. Telefon numarasını gizleyerek rahatsız edici müstehcen
sesler çıkarma.

3
3

8,5
8,5

7
9

13,5
17,3

8
4

22,9
11,4

1
3

1,9
5,8

10. İzinsiz ve uygunsuz görüntü çekme.
11. Gizlice çekilen uygunsuz görüntüleri mesajla, maille
başkalarına yollama, internette yayınlama ya da CD ile çoğaltıp
dağıtma.
12. Gizlice çekilen uygunsuz görüntüler aracılığıyla şantaj
yapma
13. Birine istemediği halde müstehcen içerikli mesaj veya mail
atıp rahatsız etme.
14. Müstehcen içerikli görüntüleri veya filmi izlemeye zorlama

3
1

8,5
2,8

2
1

3,8
1,9

1
0

2,8
0

0
0

0
0

1

2,9

1

1,9

2

5,71

0

0

5

14,3

4

7,7

1

2,9

0

0

2

5,7

2

3,8

2

5,7

0

0

15. İnternet/Telefonla müstehcen içerikli söylenti çıkarıp
yayma.
16. Birinin kullandığı telefon veya bilgisayar modeliyle alay
etme

2

5,7

2

3,8

1

2,8

0

0

5

14,3

8

15,4

8

22,9

5

9,6

17. Birisi hakkında elde edilen olumsuz bilgileri sanal ortamda
yayma.

2

5,7

3

5,8

3

8,5

3

5,8

18. İnternet ya da telefonla küçük düşürücü söylenti çıkarıp
yayma.

2

5,7

3

5,8

2

5,7

0

0

19. Mail ve mesaj yoluyla kişisel bilgileri yayma

2

5,7

3

5,8

3

8,5

0

0

Öğrencilere
sanal
zorba
/kurban
yaşantılarını daha önce birisiyle paylaşıp
paylaşmadıkları sorulmuştur. Bu soruya
14’ü kız, 16’sı erkek olmak üzere toplam
30 öğrenci cevap vermiştir. Tablo 4’te
görüldüğü gibi bu tür yaşantılarını, erkek

öğrencilerin %56’sı arkadaşlarıyla, %37’si
anne ya da babasıyla paylaşmaktadır;
kızların %42,9’u kimseyle paylaşmazken,
%35,7’si
arkadaşıyla
paylaştığını
söylemiştir.

Tablo 4. Cinsiyetlere Göre Öğrencilerin Sanal Zorbalıklarını /Mağduriyetlerini Paylaştıkları
Kişiler
Erkek
(14 kişi)

Kız
(16 kişi)

f

%

f

%

Annem/Babam

6

37,5

2

14,3

Abim/Ablam/ Kardeşim

2

12,5

1

7,1

Arkadaşım/arkadaşlarım

9

56,3

5

35,7

Kişiler

Hiç kimse

4

Herkes
Kuzenim

25

6

42,9

-

1

7,1

-

1

7,1

Not:Öğrencilerin verdiği yanıtlar birden fazla kategoride yer almaktadır.

Öğrencilere, ailelerine sanal zorba/ kurban
olduğunu söylediklerinde,
ailelerinden
nasıl tepki alabilecekleri sorulmuştur. Bu
soruyu 27’si erkek, 38’i kız olmak üzere
toplam 65 öğrenci cevaplamıştır. Erkek ve
kız öğrenciler birbirine yakın cevaplar
vermişlerdir. Tablo 5’te görüldüğü gibi
böyle bir meseleyi ailelerini anlattıklarında
kızların %34,2’si, erkeklerin %23 ailesinin
sadece onunla sadece konuşacağını ya da
uyaracağını ifade etmiştir. Ancak kızların
%36’7’si, erkeklerinde %29,6’sı ailelerinin
kızacağını hatta kızların %2,6’sı ailesinin

kendisine şiddet göstereceğini ifade
etmiştir. Erkeklerin %18,5’i internet yasağı
alacağını, kızların %10,5’i ise sadece
problem yaşadığı siteye girmelerinin
engelleneceğini ifade etmiştir.
Tablo 5’te görüldüğü gibi erkeklerin
%3,7’si, kızların %2,6’sı ailesinin onu
koruyacağını ya da yardımcı olacağını
düşünmektedir. Ayrıca erkelerin %3,7’si,
kızların %5,3’ü ailesinin zorbayı bulup onu
cezalandıracağını ya da ilgili siteyi
kapattıracağını hatta bu işi mahkemeye
kadar
uzatacağını
düşünmektedir.

Tablo 5. Ailelerin Çocuklarının Sanal zorba/Kurban olduklarını duyduklarında verecekleri
tepkiler
Tepkileri

Erkek (27)

Kız(38)

f

%

f

%

Beni uyarırlardı/benimle konuşurlardı

6

23

13

34,2

Kızarlardı

8

29,6

14

36,8

Yardım ederler/korurlardı

1

3,7

1

2,6

Bilgisayarı/ İnterneti yasaklarlardı

5

18,5

2

5,3

Bu sitelere girmeme izin vermezler/engellerdi

2

7,4

4

10,5

Zorbanın ailesiyle konuşurlardı

1

3,7

1

2,6

Bir şey yapmazlardı

2

7,4

-

-

Araştırırlardı

2

7,4

1

2,6

Zorbayı bulup onu cezalandırırlardı/siteyi kapattırırlardı/ mahkemeye kadar uzardı

1

Bana şiddet uygularlardı

-

Diğer

2

3,7

7,4

2

5,3

1

2,6

2

5,3

Not: Öğrencilerin verdiği yanıtlar birden fazla kategoride yer almaktadır

Sanal zorbalık yaşayan öğrencilere, bu
davranışa kimler tarafından uğradıkları
sorulmuştur. Tablo 6’da görüldüğü gibi,
kızların %18,75’inin kardeşi tarafından
zorbalığa uğradığını söylemeleri dikkat

çekicidir. Kızların %18,75’i; erkeklerin
%28,6’sı okul arkadaşı tarafından; hem kız
hem de erkek öğrenciler, en fazla
tanımadığı kişiler
tarafından
sanal
zorbalığa uğradıklarını belirtmişlerdir.

Tablo 6. Cinsiyetlere Göre Öğrencilere Sanal Zorbalık Yapan Kişiler
Sanal Zorbalar

Kız (16 kişi)

Erkek (14kişi)

f

%

f

%

Kardeşim

3

18,75

-

-

Okul Arkadaşım

3

18,75

4

28,6

Diğer Arkadaşlarım

2

12,5

2

14,3

Tanımadığım kişi/kişiler

10

62,5

8

57,1

Not: Öğrencilerin verdiği yanıtlar birden fazla kategoride yer almaktadır.

Sanal zorbalık yaşantısı olan öğrencilere
bu davranışı kim/kimlere yaptıkları
sorulmuştur. Kızların 4’ü erkeklerin 8’i bu
soruyu cevaplamıştır. Tablo 7’de kız ve
erkek öğrenciler sanal zorbalığı en fazla
tanımadığı kişilere gösterdiklerini ifade
etmişlerdir. Ayrıca erkeklerin %50’si okul
arkadaşına ve %25’i kardeşine; aynı
şekilde kızların % 25’i kardeşine sanal
zorbalık yaptığını söylemiştir.
Öğrencilere sanal zorba/ kurban olaylarını
hangi elektronik ortamlarda yaşadıkları

sorulmuştur. Kızların 16’sı, erkeklerin
19’u bu soruyu cevaplamıştır. Tablo 8’de
görüldüğü gibi, kız ve erkek öğrenciler
sırasıyla %62,5 ve %52,6 oranlarıyla en
fazla
Facebook
sitesinde
sanal
zorba/kurban
olaylarını
yaşadıklarını
söylemişlerdir. Ayrıca kızların %25’i
telefonla, %12,5’i e-mail yoluyla sanal
zorba/kurban olduklarını belirtmişlerdir.
Benzer şekilde erkeklerin %15,8’i e-mail
yoluyla, %15,8’i telefon aracılığıyla, %21’i
ise online oyun sitelerinde sanal
zorba/kurban olduklarını ifade etmişlerdir.

Tablo 7. Cinsiyetlere Göre Öğrencilerin Sanal Zorbalık Yaptığı Kişiler
Sanal Kurbanlar

Kız
(4 kişi)

Erkek
(8 kişi)

f

%

f

%

Kardeşim

1

25

2

25

Okul Arkadaşım

1

25

4

50

Diğer Arkadaşlarım

-

2

25

Tanımadığım kişi/kişiler

2

5

62,5

50

Not: Öğrenciler birden fazla kişiye zorbalık yaptıklarını ifade etmişlerdir

Tablo 8. Cinsiyetlere Göre Sanal Zorba/Kurban Olaylarının Gerçekleştiği
Ortam/Araçlar
Ortam/Araçlar

Kız (16kişi)

Erkek (19kişi)

f

%

f

%

Telefon

4

25

3

15,8

Twitter

-

1

5,3

Facebok

10

62,5

10

52,6

E-mail

2

12,5

3

15,8

Sohbet/Chat

2

12,5

1

5,3

Oyun

-

-

4

21

Diğer

1

6,25

1

5,3

Not: Öğrencilerin verdiği yanıtlar birden fazla kategoride yer almaktadır.

Öğrencilere
yaşadıkları
sanal
zorba/kurbanlığın onlara ne hissettirdiği
sorulmuştur. Kızlardan 16, erkeklerden 19
kişi bu soruyu cevaplamıştır. Tablo 9’da

cinsiyet ile öğrencilerin bu tür davranışlara
verdikleri duygusal tepkiler arasında fark
olduğu görülmektedir. Kızların %18,5’inin
üzüldüğü,
%43,75’inin
korktuğu,

%12,5’inin utandığı, %25’inin de hiç
rahatsız olmadığı ortaya çıkmıştır.
Erkeklerin %42,1’i hiç rahatsız olmadığını,

%15,8’i korktuğunu, %5,3’ü utandığını,
%10,5’i
sinirlendiğini
ve
%5,3’ü
heyecanlandığını ifade etmiştir.

Tablo 9 . Cinsiyetlere Göre Sanal Zorba/Kurban Olmanın Hissettirdiği Duygular
Kız (16kişi)

Erkek (19kişi)

f

%

f

%

Üzüldüm

3

18,75

3

15,8

Rahatsız olmadım

4

25

8

42,1

Hayal kırıklığı

1

6,25

-

-

Utandım

2

12,5

1

5,3

Korktum

7

43,75

2

10,5

Sinirlendim

-

-

2

10,5

Heyecanlandım

-

-

1

5,3

Diğer

1

6,25

2

10,5

Duygusal Tepkiler

Not: Öğrenciler birden fazla seçenek işaretlemişlerdir.

5. SONUÇLAR
Yapılan bazı araştırmalarda, yalnızlık gibi
psikososyal sorunu olan ergenlerin
zorbalık için kolay hedefler olduğunu
vurgulanmıştır (Egan & Perry, 1998;
Hodges & Perry, 1999; Kochenderfer &
Ladd, 1996; Nishina, Juvonen, & Witkow,
2005; Schwartz, Dodge, & Coie, 1993;
Aktaran Campfield, 2006). Nitekim bu
çalışmada yalnızlık ile siber kurbanlık
arasında pozitif korelasyon olduğu
bulunmuştur. Sonuç olarak ortaokul

öğrencilerinin yalnızlık hissi arttıkça siber
mağdurlukları da artmaktadır. Benzer
şekilde, Şahin(2012) siber kurbanlıkla
yalnızlık arasında korelasyon olduğunu
ifade etmiştir.
Bu çalışmada, siber zorbalık ile yalnızlık
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Campfield(2006)’in çalışmasıyla araştırma
sonuçları
örtüşmektedir.
Ancak
Kroon(2011) siber zorbalık ile yalnızlık
arasında pozitif korelasyon olduğunu ifade
etmiştir. Kroon’un çalışma grubu 11-17

yaş arasındaki öğrencilerdir. Sonuçların
farklı olmasında, yaşın etkili olduğu
düşünülmektedir.
Yapılan çalışmada siber zorbalık ile
cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki
bulunmuştur. Erkekler, kızlara göre daha
fazla siber zorbadır. Bu sonuç literatürdeki
birçok çalışmayla örtüşmektedir (Şahin ve
Ark. 2010; Li, 2007; Kowarski ve Limber,
2007; Li, 2005).
Literatürde kızların daha çok sanal kurban
olduğu belirtilirken(Li, 2007; Kowarski ve
Limber, 2007), bu çalışmada cinsiyet ile
sanal kurbanlık arasında anlamlı bir fark
bulunmamıştır. Li(2005)’nin çalışmasıyla
araştırma sonuçları örtüşmektedir.
Araştırma sonuçlarına göre erkek ve
kızların siber mağdur olduğu durumlar
farklılaşmaktadır. Erkeklerin %17,1’i
sohbet odası/oyun sitesini terk etmeye
zorlandıklarını,
%14,3’ü müstehcen
içerikli mesaj veya maille rahatsız
edildiklerini ifade ederken; kızların
%17,3’ü
gizli
telefon
numarasıyla
müstehcen seslerle rahatsız edildiklerini;
%13,5’i mail adresinin ele geçirildiğini,
%13,5’i
kişisel
bilgisayarının
ele
geçirildiğini ve dosyalarına kasten zarar
verildiğini ifade etmiştir. Erkek ve kızların
benzer oranlarda mağdur olduğu durum ise
kullandıkları telefon veya bilgisayar
modeliyle alay edilmesidir.
Cinsiyetlere göre siber zorba davranışlar
incelendiğinde; her iki grupta da en fazla
görülen siber zorba davranış birinin
kullandığı
telefon
veya
bilgisayar
modeliyle alay edilmesidir. Ancak Şahin
ve arkadaşları(2010), öğrenciler arasında

en çok sergilenen siber zorba davranışın
erkeklerde ve kızlarda “özel numara ile
rahatsız etme” davranışı olduğu ifade
etmiştir. Erkeklerin %22,9’u başkasının
mail adresini ele geçirdiklerini, %17,1’i
başkasını sohbet odası/oyun sitesini terk
etmesi için zorladıklarını ve aynı oranda
internet ya da telefon yoluyla birini tehdit
ettiklerini ifade etmişlerdir. Kızlar, %5,8
oranında birisi hakkında elde edilen
olumsuz
bilgileri
sanal
ortamda
yaydıklarını ve aynı oranda özel numara ile
başkalarını
rahatsız
ettiklerini
söylemişlerdir.
Özetle;
ortaokul
öğrencilerinin
zorba
davranışları
cinsiyetlere göre farklılaşmaktadır.
Öğrencilerin
sanal
zorba/kurban
yaşantılarını
kimlerle
paylaştıkları
incelendiğinde; kızların çoğunluğu(%42,9)
yaşadığı/yaşattığı
zorbalığı
kimseye
anlatmazken, erkeklerin bu durumu
arkadaşlarıyla(%56,25)
ve
aileleriyle(%37,5) paylaştıkları ortaya
çıkmıştır. Bu sonuçtan yola çıkarak kız
ailelerinin daha dikkatli olmaları gerektiği
söylenebilir.
Öğrencilerin
yaşadıkları
sanal
zorba/kurban
olaylarını
ailelerine
anlatmaları durumunda alabilecekleri
tepkiler incelendiğinde; ailesinin pasif
davranışlar göstereceğini ya da kızacağını
düşünen öğrenciler %60’ın üzerindedir.
Hatta kızların %2,6’sı, böyle bir durumda
ailesinin ona şiddet uygulayacağını ifade
etmiştir. Ayrıca erkeklerin %18,5’i
kendilerine bilgisayarın ya da internetin
yasaklanacağını; benzer şekilde kızların
%10,5’i sorun yaşadığı sitelere girmesinin
yasaklanacağını belirtmişlerdir. Ailesinin

ona yardım edeceğini, onu koruyacağını
düşünenler
ise
kızların
%2,6’sını,
erkeklerin ise %3,7’sini oluşturmaktadır.
Bu sonuçtan yola çıkarak öğrencilerin
ailelerine
bu
tür
yaşantılarını
anlatmamalarının doğal bir sonuç olduğu
söylenebilir.
Ayrıca kızların %63’ü erkeklerin %57’si,
sanal zorbalık yaptığı/gördüğü kişilerin
tanımadığı
kişiler
olduğunu
ifade
etmişlerdir. Okul arkadaşlarından sanal
zorbalık
gördüğünü
iddia
edenler;
erkeklerin %28,6’sını, kızların %18,75’ini
oluşturmaktadır. Benzer şekilde Kowarski
ve Limber (2007), öğrencilerin %28’i
arkadaşları
tarafından
zorbalığa
uğradıklarını ifade etmiştir.
Bunların
yanında Hoover ve Olsen (2001; Aktaran
Li, 2005)’in öğrencilerin %15’inin akran
zorbalığı yaşadığını belirtmesi araştırma
sonucunu desteklemektedir.
Yapılan araştırmada kızların %18,75’i
kardeşinden sanal zorbalık gördüğünü
ifade etmiştir. Benzer şekilde Kowarski ve
Limber (2007), sadece sanal kurban
olanların %12’si, hem zorba hem kurban
olanların %16’sı kardeşleri tarafından bu
davranışlara maruz kaldığını ifade etmiştir.
Öğrencilere kimlere sanal zorbalık yaptığı
sorulunca, erkeklerin en çok tanımadığı
kişilere ve okul arkadaşlarına sanal
zorbalık yaptıkları ortaya çıkmıştır. Hem
kız hem erkek öğrenciler, %25 oranında
kardeşlerine sanal zorbalık yaptıklarını
söylemişlerdir.
Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin en
fazla sanal zorbalık yaşadığı ortamın

Facebook olduğu ortaya çıkmıştır. Sanal
zorba/kurban davranışların gerçekleştiği
diğer araç/ortamlar kızlarda en fazla
telefon ve e-mail olurken; erkeklerde
telefon ve online oyun olduğu görülmüştür.
Bu sonuç Şahin ve arkadaşları(2010)’nın
erkeklerin online oyunlarda, kızların ise
chat odasında sanal zorba davranışları daha
fazla gösterdiği sonucuyla örtüşmektedir.
(Şahin ve Ark. 2010).
Öğrencilerin
sanal
zorba/kurban
davranışlarının onlara neler hissettirdiği
incelendiğinde; erkeklerin %42’sinin hiç
rahatsız olmadığını ifade etmesi dikkat
çekicidir. Kızların
%43,75’i ise
korktuğunu
söylemiştir.
Erkeklerin
%15,8’i, kızların %18,5’i üzüldüğünü
söylemişlerdir. Ayrıca erkeklerin %10,5’i
sinirlendiğini, %5,3’ü heyecanlandığını;
kızların ise %6,25’i hayal kırıklığı
yaşadığını söylemiştir. Hinduja ve Patchin
(2006) ise sanal zorbalık yaşayan
erkeklerin %27,5’inin hayal kırıklığı
yaşadığını, %24,3’unun sinirlendiğini,
%17,9’unun üzüldüğünü, %37,6’sının
rahatsız olmadığını; kızların %39,6’sının
hayal kırıklığına uğradığını, %36’sının
sinirlendiğini, %25,2’sinin üzüldüğünü ve
%32‘sinin ise rahatsız olmadığını ifade
etmiştir.
Çalışma
sonuçları
karşılaştırıldığında
verilen
duygusal
tepkilerin oranları farklılaşsa da kız
öğrencilerin erkek öğrencilere göre bu tür
yaşantılardan daha fazla rahatsız oldukları
sonucuna ulaşılabilir.
6.ÖNERİLER
Öğrenci, öğretmen ve ailelere siber
zorbalığın yaygınlığı, etkileri ve problemin

tehlikeleri ve nasıl önlenebileceği ya da
nasıl yardımcı olunabileceği hususunda
eğitimler verilmelidir. Nitekim Şahin ve
arkadaşları (2010), siber zorba davranışlar
konusunda okul rehberlik servisi ile
öğretmenlerin,
ebeveynlerin,
okul
yöneticilerinin ve öğrencilerin işbirliği
yapması önemli olduğunu vurgulamış, okul
rehberlik servisleri siber zorbalık yapan ve
siber zorba davranışlara maruz kalan
gençlere ilişkin psiko-eğitimsel programlar
hazırlayarak sorunların çözümüne katkı
yapmaları gerektiğini ifade etmiştir. Siber
zorba davranışlarda bulunan gençlere
yönelik “empati eğitimi”, Siber zorba
davranışlara maruz kalan öğrencilere
yönelik
“atılganlık
eğitimi”
gibi
programlar hazırlanarak siber zorbalığın
olumsuz
etkilerinin
önlenebileceğini
önermiştir
Türkiye’de okul disiplin kurallarına sanal
zorba davranışlara karşın uygulanabilecek
yaptırımların
eklenmesi
gerektiği
düşüncesindeyim. Sanal zorbalıkla ilgili
şüpheli durumların derhal araştırılması,
fiziksel zarar veya yasadışı diğer tehditleri
içeriyorsa kamu güvenliği birimlerine
bildirilmesinin
doğru
olacağı
kanaatindeyim. Ayrıca öğrencilerin bu
konuda bilinçlendirilmesi için bilişim
teknolojileri dersi müfredatına siber

zorbalık konusunun eklenmesi ve bu
konuya
ait
hedef
davranışların
oluşturulması gerekmektedir.
Birçok öğretmen, idareci, aile, çocuklarının
ya da öğrencilerinin sanal zorbalık
sorunları yaşadıklarını farkında değildir.
Bu konuda yetişkinlerin bilinçlendirilmesi
öncelikli çalışmalardan biri olmalıdır.
Öğrencilerin sanal zorba problemlerini
ebeveynlerine, öğretmenlerine, idareye
anlatabilmeleri için yetişkinlerin onlara
yardımcı olmaları ve anlattıklarında onları
suçlamayacakları
ya
da
cezalandırmayacakları hususunda güven
vermeleri
gerekmektedir.
Ayrıca
yetişkinlerin
böyle
bir
durumla
karşılaştıklarında öncelikle çocuklarına
hoşgörü ve empatiyle yaklaşmalarının
faydalar getireceği düşüncesindeyim.
Siber zorbalığın nasıl önlenebileceği
hususunda deneysel çalışmalar yapılmasına
ihtiyaç vardır. David-Ferdon ve Hertz
(2007), geleneksel zorbalıkta olduğu gibi,
ebeveyn gözetiminin siber saldırganlığın
önlenmesinde
etkili
bir
yöntem
olabileceğini
ifade
etmişlerdir.
Öğrencilerin en fazla sanal zorbalık
yaşadığı ortamın Facebook olduğu göz
önüne alınarak ailelerin, çocuklarının
Facebook kullanım yaşantılarına da dikkat
etmesi gerektiğini düşünmekteyim.
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REŞAD EKREM KOÇU’NUN ESİRCİBAŞI ADLI TARİHSEL
ROMANINDA ZAMAN VE MEKÂN İNCELEMESİ
Arzu ÖZYÖN
Dumlupınar Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Modern Diller Bölümü
KÜTAHYA
Özet: Bu çalışmada Reşad Ekrem Koçu’nun tarihsel romanları arasında yer alan Esircibaşı adlı
roman zaman ve mekân kavramları açısından ele alınacaktır. Tarihsel bir roman olduğu için
Esircibaşı romanında mekân ve özellikle de zamanın önemine değinilecek; mekânın roman
içindeki işlevleri üzerinde durulacaktır. Bu amaçla daha çok metne dayalı bir inceleme yapılacak,
roman metninden örnekler verilerek zaman ve mekân kavramları tartışılacaktır. Önemli tarihsel
romancılar arasında yer alan Reşad Ekrem Koçu, birçok alanda ilklerin de yazarıdır. Onun 1967
tarihli Türk Giyim, Kuşam ve Süsleme Sözlüğü kendi alanında bir ilktir. En dikkat çeken ve büyük
yapıtı ise maddi imkânsızlıklardan dolayı tamamlayamadığı İstanbul Ansiklopedisi’dir. Bu
anlamda, bu çalışma bugüne kadar eserleri üzerinde çok fazla çalışma yapılmamış olan Reşad
Ekrem Koçu’ya ve onun Esircibaşı adlı eserine, zaman ve mekân analizi yolu ile dikkat çekmeyi
amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Reşat Ekrem Koçu, Esircibaşı, Tarihsel roman, Zaman, Mekân

THE ANALYSIS OF TIME AND PLACE IN REŞAD EKREM KOÇU’S
HISTORICAL NOVEL ENTITLED ESİRCİBAŞI
Abstract: In this study, Reşad Ekrem Koçu’s novel Esircibaşı, which takes place among his
historical novels, will be handled in relation the concepts of time and place. Since it is a historical
novel, the importance of place and especially the importance of time in the novel Esircibaşı will be
mentioned and the functions of the place in the novel will be focused on. For this purpose, a more
text-based analysis will be done and the concepts of time and place will be discussed by giving
examples from the text of the novel. Reşad Ekrem Koçu, who is among the important historical
novelists, is also the author of the firsts in many fields. His Türk Giyim, Kuşam ve Süsleme
Sözlüğü dated 1967 is a first in its field. His most noteworthy and greatest work is İstanbul
Ansiklopedisi, which he couldn’t complete because of financial difficulties. In this sense, this study
aims to attract attention to Reşad Ekrem Koçu, whose works haven’t been studied on a lot so far,
and to his novel called Esircibaşı by an analysis of time and place.
Key Words: Reşat Ekrem Koçu, Esircibaşı, Historical novel, Time, Place
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1. GİRİŞ
1905 yılında İstanbul’da doğan tarihçi ve
yazar Reşad Ekrem Koçu, 1931 yılında
İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünü
bitirdi. Aynı fakültede asistan oldu ancak
Üniversite Reformu sırasında 1933 yılında
hocasıyla birlikte üniversiteden ayrıldı.
Eserleri arasında Hatice Sultan ve Ressam
Melling (1934), Esircibaşı (1944),
Tarihimizde Garip Vakalar (1952), Forsa
Halil (1962), Patrona Halil (1967),
Kabakçı Mustafa (1968) yer almaktadır.
Kendisi
ayrıca
Evliya
Çelebi
Seyahatnamesi’nin (1943-1967, 6 cilt) bazı
bölümlerini bugünkü dile aktardı. Onun
Türk Giyim, Kuşam ve Süsleme Sözlüğü
(1967) alanında bir ilktir. En önemli ve
büyük yapıtı ise maddi yetersizliklerden
dolayı
tamamlayamadığı
İstanbul
Ansiklopedisi’dir. Bu ansiklopedi, on
birinci ciltte 7076 sayfaya ulaşarak
“Gökçınar” makalesinde yarım kaldı.
Diğer
kitapları
arasında
Osmanlı
Padişahları (1960) ve iki ciltlik Kösem
Sultan sayılabilir. Reşad Ekrem Koçu 1975
yılında İstanbul’da öldü.
Koçu’nun Esircibaşı (1944) adlı romanı
Lale Devri adı verilen ve III. Ahmet’in
padişah olduğu dönemde geçmektedir. Esir
alıp satan Muhsin Çelebi adındaki varlıklı
ve yakışıklı bir esircibaşının hayatını konu
alan romanda, onun hayatı ile birlikte o
dönemde yaşanan olaylar, dönemin devlet
adamlarının lalelere, zevk, sefa ve
eğlenceye
düşkünlükleri
de
anlatılmaktadır. Aynı zamanda romanda
Muhsin Çelebi ile çok yakın dost olan
Sadrazam Nevşehirli Damad İbrahim

Paşa’nın o dönemdeki icraatlarından ve
hazin sonundan da bahsedilmektedir.
Dönemin olaylarının ve özellikle Muhsin
Çelebi’nin
Fıstıklı
Sofa’sındaki
eğlencelerin; kışın yapılan helva sohbetleri,
baharda yapılan Göksu, Kâğıthane
üzerindeki sandal sefaları ve mesire yerleri
gezilerinin
arka
planında
Muhsin
Çelebi’nin Atlıases Fatma Hatun’a âşık
olması ve romanın sonuna kadar gizli
olarak görüşmeleri yer almaktadır. Roman
sadrazam İbrahim Paşa’nın öldürülmesi,
Muhsin Çelebi’nin bir çingene kızı
tarafından Esircibaşı yalısından kaçırılıp
kurtarılması ile son bulur. Bir süre sonra
Muhsin Çelebi’nin çingene kızı ile evlenip
onların arasına karıştığı görülür. İnsanlar
onun öldüğünü düşünürken, o çingeneler
arasında yaşamaya devam eder.
Tarihsel romanlarda özellikle zaman
kavramı ön plana çıkmaktadır. Çünkü
tarihsel roman yazan bir yazarın amacı
zamana değer verdiğini göstermektir. Bu
zaman tabii ki tarihe ait olan bir zamandır
ve romana tarihsel roman özelliğini
kazandıran zaman unsurudur.
Mekân ise bir romanda olayların geçtiği
yer, bir tür sahnedir. Özellikle tarihsel
romanlarda zaman kadar ön planda olmasa
da mekânların da romanda belli işlevleri
bulunmaktadır. Kimi zaman sadece
isimleri anılan mekânlar bazen de son
derece ayrıntılı olarak betimlenebilir.
Bu çalışmanın asıl konusu olan Esircibaşı
romanındaki
zaman
ve
mekân
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kavramlarına değinilecek olursa 18
bölümden oluşan romanın 3 bölümü direkt
olarak içinde bulunulan zaman verilerek
başlamaktadır. Ayrıca, romanda yer adı
içeren “Kanlıca Şahbazları” ve “Fıstıklı
Sofa” başlıkları altındaki iki bölümün giriş
kısmında Kanlıca Köyü ve Fıstıklı
Sofa’nın
betimlemelerine
yer
verilmektedir.
2. ROMANDA ZAMAN
Romandaki zaman kavramını biraz daha
ayrıntılı olarak incelemek gerekirse,
Esircibaşı romanı Lale Devri’nde III.
Ahmet döneminde geçmektedir. Mehmet
Narlı edebi eserlerde üç boyutlu bir zaman
anlayışı ile karşılaşıldığını ifade eder.
Bunlar sırasıyla “vaka zamanı”, “anlatma
zamanı” ve “yazma zamanı” dır. Narlı
vaka zamanının anlatılan olayların
yaşandığı
kahramanların
yaşadığı,
olayların meydana geldiği canlı bir zaman
olduğunu, süresinin doğal olduğunu
belirtir. “Anlatıcı vaka zamanına şahit
değilse, vaka zamanının yanında anlatma
zamanından söz edilir; bu zaman da
kurmacadır” (Narlı, 2002: 92, 95, 96).
Olayları anlatan ister olayları yaşamış olan
özne yani birinci tekil şahıs isterse üçüncü
tekil şahıs olsun, olaylar yaşandıktan
sonraki bir zamanda anlatılır yani, vaka
zamanı ile anlatma zamanı arasına bir
mesafe girer. “Yazma zamanı ise takvim
ve saatle ölçülebilen gerçek bir süredir”
(Narlı, 2002: 92).
Buna göre Koçu’nun Esircibaşı adlı
romanında vaka zamanı 1730 yılı ile
sınırlıdır. Olayların Temmuz ayında

başlayıp Eylül ayında bittiği ve dolayısıyla
4 aylık bir sürenin geçtiği gözlenmektedir.
Romandaki olaylar anlatılırken ara sıra
zamanın ileriye doğru aktığı görülse de, sık
olarak
zamanda
geriye
doğru
gidilmektedir. Bu geriye dönüşlerde
kronolojik bir sıra izlenmemektedir. Bu
durum da zaman zaman tarihlerle ilgili
yanılgılara sebep olmaktadır. Örneğin
“Hintli Köle” adlı on altıncı bölümde
zaman olarak “Hicret’in 1143 yılı
rebayülevvelinin on dördüncü pazartesi
günü” (Esircibaşı, 117) verilirken, birkaç
sayfa sonra başlayan 17. Bölümün
girişinde zaman, “Hicri 1143 yılının 15
rebayülevvel Perşembe” (Esircibaşı, 121)
olarak verilmektedir. Buna göre ayın 14’ü
pazartesi günü ise ayın 15’i Salı günü
olması gerekirken, kitapta Perşembe günü
olarak verilmiş ve zaman konusunda bir
hata yapılmıştır.
Henüz romanın girişinde yazarın 1730
Temmuzunun bir gece yarısı şeklinde
zamanı vermesi, tarihsel romanda zaman
kavramının ne denli önemli olduğuna işaret
etmektedir. Şengül ve Gülgen Reşad
Ekrem Koçu’nun tarihsel romanlarında
“zaman konusunda oldukça hassas bir tavır
sergile[diğini]” ifade eder (Şengül/Gülgen,
2006: 13). Romanlarının neredeyse tamamı
zaman ifadesi ile başlamaktadır. Şengül ve
Gülgen, Reşad Ekrem’in romanlarındaki
zaman kullanımını aşağıdaki şekilde
özetler:
Üstelik yazar olayların yaşandığı zamanı
sadece yıl olarak değil; ay, gün ve kimi
zaman saat belirterek verir. Basit yahut
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önemli hemen her türlü hadisenin başında,
zamanı tarih olarak (günüyle birlikte)
mutlaka bildirir. Mekânı ya da şahısları
ihmal etse de zaman hususunda hiç ödün
vermez. Romanın en başında- genellikle ilk
cümlesinde- zamanı belirtmekle kalmaz,
olaylar ilerledikçe, ilerleyen zamanı da sık
sık hatırlatır. […] Kronolojik zamanı bir
tarihçi titizliğiyle kaydeden yazar, tarihi
zamanı çoklukla hem Rumi hem de Miladi
takvimle
vermeye
özen
gösterir
(Şengül/Gülgen, 2006: 13,14).

Böylece, ikinci bölümün başında zaman ve
özellikle dönem kavramından yola
çıkılarak dönemin devlet adamları ve
sosyal
görünüşü
yazar
tarafından
betimlenmektedir:
“Güzel,
büyük,
muhteşem İstanbul, on sekizinci asrın
birinci yarısında çılgın bir lüks, eğlence,
zevk ve sefa yılları yaşıyordu. Osmanlı
imparatorluğu tarihinin Lale Devri denilen
bu faslının kahramanı da, III. Ahmed’in
centilmen sadrazamı Nevşehirli Damad
İbrahim Paşa’ydı”( Esircibaşı, 21).
Romanda olaylar, bu devrin hayatına
uygun olarak, eğlencelerin en yoğun
olduğu yaz aylarında geçmektedir.
Eğlencelerin ardı arkası kesilmez bu
dönemde. Örneğin Cuma ikindiye doğru
Kâğıthâne’de tertip edilen eğlencelerden
sonra, geceleyin de sadrazam Çırağan’da
mükellef bir ziyafet verir. Devlet adamları
için eğlence vakti olan geceler, ihtilalciler
için gizli toplantı vakitleridir. Güzel bir yaz
gününde başlayan roman, Sadrazam
İbrahim Paşa’nın hazin sonuna dikkati
çeken hüzünlü Eylül ayı ile biter. Romanda
bu zaman “yaprak dökümünden çok sonra,

kış ağzında” şeklinde verilir (Esircibaşı,
127).
Bunlar dışında, roman boyunca İstanbul’da
meydana gelen ve insanların hayatını
etkileyen önemli ve yıkıcı olaylar tarihleri
ile birlikte verilmiştir: “‘Üstümüze taş
yağar!’ tehdidi manalıydı. Beş yıl evvel,
Hicri 1138 baharında İstanbul’da veba
çıkmıştı. Kocasını, karısını, kızını, oğlunu,
yârini, canını kaybedip perişan olanlar, bu
afeti bir ilahî ceza kabul etmişlerdi”
(Esircibaşı, 67).
Bir ilahî ceza olarak veba salgını
yetmeyince,
[o]nları civan ve nigâr sohbetinden alacak
ancak ateştir’ sözleri dolaşmaya başladı.
1142 Hicri yılı da İstanbul’u mahveden bir
yangınla girdi. Sabah ezanı vakti Balat
Kapısı dışında balat Meydanı’na bakan
mescidin altındaki mahzenlerin birinden ateş
çıktı. […] Yangın İstanbul’un üzerine yedi
başlı bir meşale gibi saldırdı. Sultanselim,
Zincirlikuyu,
Draman,
Çukurbostan,
Hırkaişerif, Salmatomruk, Edirnekapı, Eyüp,
Karagümrük tam yirmi dört saat cayır cayır
yanarak kül oldu, silinip süpürüldü
(Esircibaşı, 68, 69).

Böylece Lale Devri’ndeki önemli olaylara
tarihleriyle beraber yer verilmiş olur.
Romanda geçen 4 aylık zamandan tek tek,
günü gününe söz edilmez; bazı olaylar
atlanırken bazıları da özetlenir. Nurullah
Çetin bu durumu “özetleme” olarak
adlandırırken (Çetin, 2011: 129), Fatih
Tepebaşılı “zamanı sıkıştırma” olarak
adlandırır (Tepebaşılı, 2012: 129).
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Zaman konusunda önemli bir başka husus
da, Nurullah Çetin’in de vurguladığı
olayların geçtiği “vaka zamanı”- ki bu
zamanın 1730 Lale Devri olduğu yukarıda
verilen örneklerle ifade edilmiştir- ve
olayların üçüncü tekil kişi tarafından
hâkim bakış açısı ile anlatıldığı göz önüne
alındığında, “anlatma zamanı” ayrımıdır.
Bu durumda anlatma zamanı da yine 1730
yılı
olarak
düşünülebilir.
Olaylar
yaşanırken aynı anda bir anlatıcı tarafından
aktarılmaktadır. Yazarın olayları yazdığı,
takvim ve saatle ölçülebilecek olan gerçek
bir süreyi ifade eden “yazma zamanı” ise
1944 yılıdır. Romandaki olaylar olup
bittikten sonra aktarılmıştır ya da
yazılmıştır, bu tür aktarım ise “sonradan
aktarma” olarak adlandırılır (Çetin, 2011:
129, 131).
3. ROMANDA MEKÂN
Mehmet Narlı’ya göre
[b]ir romanda mekânın çeşitli işlevleri
vardır. Her şeyden önce ve en azından
olayların bir dekorudur. Ama genel olarak
mekân vakanın varlık bulduğu yer, şahısların
içinde yaşadıkları kendi oluşlarını fark
ettikleri alandır. Bununla birlikte şahısların
içinde bulundukları çevreyi algılayış
biçimlerini, ruhsal ekonomik durumlarını,
karakterlerini açıklama yolunda imkânlar
sunabilir (Narlı, 2002: 98).

Şengül ve Gülgen, Koçu’nun romanlarında
“genellikle mekâna klasik bir bakış açısı
söz konusu” olduğunu ifade eder
(Şengül/Gülgen, 2006: 15) . Diğer bir
deyişle, mekân olayların gerçekliğine

katkıda bulunduğu için vardır ve olayların
sahnesi konumundadır.
Esircibaşı romanı çerçevesinde mekân
kavramı
analiz
edilecek
olursa,
Ayşe/Zeynel Kıran’ın “açık uzam/kapalı
uzam” ve Nurullah Çetin’in “açık ve kapalı
mekân” sınıflandırmasına göre romanda
ev, saray, yalı, köşk, hamam, kahvehane
gibi mekânlar, kapalı mekânlar olarak
adlandırılırken; Lale Devri’nde ünlü olan
bahçeler, mesire yerleri ve nehirler ise açık
mekânlar olarak adlandırılabilir (Çetin,
2011: 134/ Kıran, 2011: 250).
Romanda kapalı mekânlardan bazılarının
sadece isimleri yer almaktadır: “İbrahim
Çelebi Yalısı, Emir Paşa Yalısı, Süleyman
Efendi Yalısı, Longazade Yalısı” gibi.
Şengül ve Gülgen bu konuda, “[o]layların
geçtiği yer olması nedeniyle tasvire gerek
duyulmadan sadece ismiyle anılan birçok
mekândan bahsedilir” der (Gülgen/Şengül,
2006: 15). Adı geçen yalılar arasında
ayrıntılı olarak tasvir edilen bir yalı vardır
ki o da, roman kahramanı Muhsin
Çelebi’ye ait olan Esircibaşı Yalısı ve
özellikle de Muhsin Çelebi’nin yalı
içindeki yatak odasıdır:
Kanlıca Koyu’nun ağzında, arkasını fıstık
ağaçlarıyla örüşmüş bir tepeciğe yaslanmış
olan Esircibaşı Yalısı’nın içini püskürme ay
ışığı aydınlatıyordu. […] Bürümcüğün
alasından yapılmış olan bir cibinlik, dört
ucundan incecik altın zincirlerle pencereleri
denize bakan odanın dört köşesine asılmıştı;
ay ışığında ipek üzerine gümüş tozu
serpilmiş gibi parlıyordu. Cibinliğin içine
kuş tüyü bir yatak serilmişti (Esircibaşı, 11).
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Alıntıda da görüldüğü gibi yatak odası,
içindeki eşyalara kadar ayrıntılı olarak
betimlenir. Esircibaşı Yalısı gibi ayrıntılı
olarak betimlenen bir başka kapalı mekân
da Ali Beşe’nin, kahveci Saraç Ali Bey
için Tahtakale’de yaptırdığı kahvehanedir:
İstanbul’un bütün esnaf ihtiyarları, nakipleri,
kethüdaları, Yeniçeri Ocağı ağaları, diğer
ocakların ağaları ve hatta sadrazama varınca
bütün devlet ricali ve erkânı, Ali Beşe
tarafından
Tahtakale’deki
büyük
kahvehanenin açılma merasimine davet
olunmuşlardı. […] kahveciler kethüdası […]
Kahveci Güzeli’ne, oldukça çetin bir esnaf
imtihanından sonra kahvecilik peştemalı
kuşatacaktı. […] Ali Beşe kahvehaneleri,
nakışlı,
yaldızlı
havuzlu,
fıskiyeli
kahvehanelerdi, Şebemred hademeleriyle
meyhaneden nişan verirdi. Misafirlerine
‘şerbet’ adında hurma şarabı, nar şarabı, dut
şarabı ve üzüm şarabı bulundururdu
(Esircibaşı, 74, 76,77).

Abdurrahman
Kılıç
“Tulumbacı
Kahvehaneleri”
adlı
makalesinde
“[ö]zellikle yeni açılan bir kahvehane için
‘nişan alayı’, tıpkı esnaf alaylarında olduğu
gibi İstanbul’un gösteriş yanı ağır basan
toplumsal
olaylarındandır”
diyerek
kahvehane açılışlarının o dönemde önemli
toplumsal olaylar arasında yer aldığına
dikkati çeker (Kılıç, 2001: 5).
Mehmet
Tekin’e
göre,
“[e]serin
bünyesinde yer alan mekân tablosunda, bir
dönemin gelenekleri, eşya zenginliği, […]
eğlenceye dönük alışkanlıklar, […] yer alır
ve bunlar, kuşkusuz toplumu toplum yapan
temel dinamiklerdir” (Tekin, 2012: 145).

Tekin’in de belirttiği gibi yukarıdaki
alıntıda, kahvehanelerde Lale Devri’nde
gerçekleşen
“peştamal
bağlama”
geleneğine işaret edilmektedir. Koçu’nun
romanlarında kahvehaneler bazen de
“kanunsuzlukların planlandığı, yapılacak
ihtilallerin ilk tohumlarının atıldığı […]
yerler
olarak
karşımıza
çıkar”
(Şengül/Gülgen, 2006: 16).
Açık mekânlardan Kâğıthane ve Göksu en
sık adı geçen yerlerdendir. Bu yerler
dışında, o dönemde meşhur olan Cihangir
Lale Bahçeleri, Sadabad Bahçeleri, Miri
Yusuf Efendi Bahçesi romanda adı geçen
bahçeler
olup,
dönemin
gelenekgöreneklerini, modasını, o dönemde
lalelere olan düşkünlüğü göstermesi
açısından önem taşımaktadır. Ayrıca bu tür
mekânlar Safiye Akdeniz ‘in de
vurguladığı gibi gezinti ve eğlence yerleri
olmaları bakımından insanlar arasında
“sosyalleşme aracı” olarak işlev görürler
(Akdeniz, 2012: 8).
Mehmet
Tekin
mekân
unsurunun
kahramanları bilip tanımada önemli bir
etkisi olduğunu söyleyerek “[b]azı
romanlarda bazı kahramanları kişisel
özelliklerinden çok, içinde yaşadığı
çevreyle hatırlarız. Bu kişiler, içinde
yaşadıkları çevreyle adeta özdeşleşmiş
gibidirler […]” der (Tekin, 2012: 144).
Romanda bu duruma en güzel örnek
Muhsin Çelebi ile bütünleşmiş olan Fıstıklı
Sofa’dır; bu sofa o kadar meşhurdur ki
romanda dördüncü bölüm “Fıstıklı Sofa”
adı ile tamamen, bir tür bahçe sayılabilecek
bu sofaya ayrılmıştır:
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Muhsin Çelebi’nin Fıstıklısı, Boğaz’ın en
güzel köşelerinden biriydi. Genç ve zengin
esir tüccarı, ulu fıstık ağaçlarının altında, üç
katlı büyük bir mermer havuz, bu havuzun
katları arasında şelaleler, kuytu köşelerde,
etrafı yaseminler ve hanımelleriyle örülmüş
kameriyeler yaptırmıştı. Mermer havuzun
üst başında, büyük bir mermer sofa vardı.
Kara Hasan Ağa, burasını birkaç dakika
içinde Mısır hasırları, ipek seccadeler,
sırmalı ve incili, işlemeli yastıklarla
döşetivermişti (Esircibaşı, 33).

Mehmet Tekin’in tanımına uygun olarak
bu alıntıda, Muhsin Çelebi ve onun yaşam
tarzıyla tamamen özdeşleşmiş olan Fıstıklı
Sofa son derece ayrıntılı bir biçimde
betimlenmiştir. Rene Wellek de bu konuda
benzer bir tanım yapar. Ona göre de ev bir
insanın parçası gibidir. Birine ait bir evi
betimlerken aslında o insanı betimleriz.
“[E]vler sahiplerini ifade ederler, buralarda
yaşamak zorunda olan diğer kişileri de
atmosfer olarak etkilerler” (Wellek, 1993,
96). Şerif Aktaş da benzer şekilde
“[m]ekân tasvirleri eserdeki kahramanların
bazı hususiyetlerini dikkatlere sunmaya
yardım eder. Bir odanın tefriş tarzı, orada
günlerini geçiren insan hakkında bilgi
verir” der (Aktaş, 2000: 131). Sonuçta
denebilir ki özellikle tarihsel romanlarda
mekân unsuru kahramanları tanıtmak ve o
dönemin atmosferini okura yansıtmak
açısından
son
derece
önemlidir.
Romandaki olaylar İstanbul’da geçtiği için
çok sık olmasa da zaman zaman şehrin
genel görünüşü de ayrıntılı olarak
betimlenir:
Beyaz badanalı
yasemin dalları

duvarlarının üstünden
sarkmış, şahnişlerine

karanfil ve fesleğen saksıları dizilmiş ahşap,
oymalı, nakışlı ve temiz Türk evlerinin
arasındaki dar bir sokaktan yedi tepeden
birine tırmanan bir yolcu, birdenbire geniş
bir meydan ile karşılaşabilirdi: ulu
çınarların, servilerin ve atkestanelerinin
gölgelediği bu meydanda, medreseleri,
çarşısı, hamamı, aşhanesi, imaretiyle
muazzam bir mabet yükselirdi. Fener’den
gelen yolcu Sultanselim’i, Unkapanı’ndan
çıkan Şehzade’yi, Uzunçarşı’yı dolaşan
Süleymaniye’yi, Çakmakçılar’ı tırmanan
Beyazıt’ı görürdü. Bir Bizans kemerinin
altından geçen, ya üç yüz odalı bir saray
yahut seksen odalı bir konak bulurdu. İleride
bir han, daha ileride bir hamam, beride sıra
sıra kahveler, bir köşede […] kabir taşları,
öbür tarafta bir çeşme vardı (Esircibaşı,
104).

Daha da uzayıp giden bu betimlemede,
İstanbul’un
genel
bir
görünümü
verilmekte, şehrin sokakları sanki biri
yüksek
bir
yerden
izleyip
anlatıyormuşcasına kuşbakışı bir şekilde
tasvir edilmektedir. Şengül ve Gülgen,
Koçu’nun “[b]ütün romanlarında genel
mekân İstanbul’dur” der ( Şengül/Gülgen,
2006: 16). Esircibaşı adlı romanda da
olayların geçtiği semtler değişse de, temel
mekân İstanbul olarak kalır.
4. SONUÇ
Sonuç olarak, bu çalışmada zaman ve
mekân kavramları açısından incelenen
Reşad Ekrem Koçu’nun Esircibaşı adlı
romanında zaman kavramı, vaka zamanı ve
anlatım
zamanı
ayrımı
verilerek
incelenmiş, romanda bazı olayların
atlanarak,
bazılarınınsa
özetlenerek
anlatıldığı
“özetleme
tekniği”
nin
kullanıldığı tespit edilmiştir. Özellikle
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tarihsel romanlarda zaman kavramının
önemine dikkat çekilmiş, bu nedenle de
incelenen romanda yazarın ayrıntılı olarak
tarihleri verdiği ifade edilmiştir. Bununla
beraber, yazarın zaman içinde ileri geri
sıçramalar yaparken tarihlerle ilgili birkaç
küçük fakat önemli hata yaptığı
gözlemlenmiştir.
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SAHNE SANATLARINDA
GÜÇLÜ BİR ANLATIM ARACI OLARAK
BEDEN1
Sema ERKAN
Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü
Özet: Yüzyıllardır kendini değişik biçimlerde ifade eden sahne sanatları; insanın doğadan,
toplumdan ve içinde yaşadığı kültürden aldığı değerleri estetik değerlerle buluşturan bir iletişim
şeklidir. Sahne sanatlarının temel amacı seyirciyle iletişim kurmaktır. Bu iletişimin
gerçekleşmesini sağlayan en güçlü araç da sanatçının bedenidir. Sanatçının bedeni aracılığı ile
duygu ve düşünceleri sanatsal bir ifadeye dönüşürken, toplumsallaşmanın vazgeçilmez öğesi olan
iletişim de sanatsal bir boyut kazanır. İletişimin birçok biçimini kullanarak sanatsal iletişimi
gerçekleştiren sahne sanatları; etkin anlatım aracı olarak bedeni kullanan, seyircinin görme, işitme,
hissetme duyularında estetik izlenimler bırakarak, yaşamı anlamasına ve yorumlamasına yardımcı
olurlar. Var oldukları günden beri etkileşimli bir yaşam süren sahne sanatlarının, tarihsel süreçte
geçirdikleri değişim-gelişim birlikteliği, eğitim sürecinde de birlikteliği getirmektedir. Bu süreçte
bedeni etkin kullanmak amacıyla ortaya konan yöntem ve teknikler sahne sanatlarının eğitim
alanına hizmet ederek ortak gelişimine yön vermektedir. Bu makalede sahne sanatlarının sanatçıseyirci arasındaki iletişimi, güçlü bir anlatım aracı olan bedenin eğitim süreci ile sahnedeki
kullanımı irdelenecektir. Sahne üzerinden kurulan beden dili iletişiminin, sahneye ait özelliklerle
nasıl yeni bir hal aldığı, ne gibi değişikliklerle karşımıza çıktığı karşılaştırmalı olarak
incelenecektir. Nitel araştırma yöntemine dayalı olarak oluşturulan çalışma, sahne sanatları
açısından bedenin anlatım kapasitesini ve estetik gücünü tespit etmeye, disiplinler arası
çalışmaların ve beden dili eğitiminin sağlayacağı yararlara yöneliktir.
Anahtar Kelimeler: Sahne Sanatları, Beden Dili, Dans, İletişim.

HUMAN BODY AS A STRONG INSTRUMENT OF EXPRESSION
IN PERFORMING ARTS
Abstract: Performing art is a designed and planned communication with all of its different
variations. In this communicational design, values of human nature, society or culture meets with
consciously valued esthetics. The main concept of stage arts is the communication between the
creator and the audience through the stage and the human body. The transformation process of the
1

Bu makale yazarın (2012) “Beden Dili Dans Eğitiminin Oyunculuk Sanatındaki Yeri Üzerine Bir Yöntem
Önerisi” adlı Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı’nda yaptığı
Doktora Tezi’nden üretilmiştir.
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dancers thoughts and feelings into an artistic expression adds an artistic dimension to
communication as a big part of socialization. Performing arts helped the audience understand and
interpret life through aesthetic viewpoints including seeing, but also hearing and feeling. The most
important instrument in that process has always been the human body. Stage arts are in interaction
among themselves and they have that common synergy both in educational and historical aspects.
Methods and techniques developed for using the human body more effectively also contributed in
arts education. In this article; the communication between the artist and the audience, also artistic
educational process for the human body and its value on the stage will be discussed. How body
language change or what does it transform into on the stage will be analysed relatively. This paper
aims to state the expressional capacity of human body, interdisciplinary works and human body
language education by qualitative research method in performing arts concept.
KeyWords: Stage Arts, Body Language, Dance, Communication.

1.GİRİŞ
Sanat duygusal ve düşünsel etkileme
gücüne sahip insanlık tarihinin her
döneminde var olan bir olgudur. Çağlar
boyunca
işlevselliğini
kaybetmeden,
toplumun değişimine katkı sağlayarak,
doğal ve toplumsal yaşam gerçeklerini
farklı
biçimlerle
sunarak
varlığını
sürdürmektedir. Toplumsal etkilerle ve
bireysellikle yaratılan sanat; insanın
doğadan, toplumdan ve içinde yaşadığı
kültürden aldığı değerlerin bilinçli bir
şekilde estetik değerlerle buluşmasıdır.
“Sanat, çağının başlıca ifadesi sayılır”
(Gombrich,1980: 485) tanımı sanat
dallarındaki değişim ve gelişimin yaşanan
dönemlerin özelliklerine bağlı olarak
gerçekleştiğini ifade etmektedir. Sanat,
insanın yaşam biçimi ile şekillenir ve
toplumların tarihsel gelişimleri ile kültürel
özellikler kazanır. “Her şeyden önce sanat
kültürün bir parçasıdır ve belki daha da
önemlisi özellikle inceledikleri bir görüngü
türü olan, doğanın kültür tarafından
yönlendirilmesinin en üst düzeyini
oluşturur” (Ünlü, 2006: 24). Bu kültürel

değişim
sürecinde
insanın yaşam biçimi, yaşama bakışı, sanat
biçimleri ve sanata bakışı değişmiş, her
dönemde ve her toplumda, sanatın ortaya
konuşu ve algılanışı farklı olmuştur. Bu
farklılık arayışı sahne sanatlarında da aynı
şekilde gerçekleşmiştir.
Sahne sanatları; sesin, sözün, hareketin ve
müziğin
yorumla
bütünleşmesi
ile
sanatçıya zengin anlatım olanakları sunan
bir alandır. Estetik bilinç ve duyarlılıkla
yaratılmış bir iletişim aracı olarak sahne
sanatları “yüzyıllar boyunca insanın
çevresiyle iletişim kurması, çevresiyle
bütünleşmesi, düşünce ve duygularını
paylaşması, kendini kabul ettirebilmesi için
en etkin ve önemli araç” (Tuncay, 2010:
133) olmuştur. Özdemir Nutku sahne
sanatlarının gelişim ve değişim sürecini
şöyle anlatır: “Sahne sanatı; ilk bakışta
yalnızca düşünce ve kültür tarihinin bir
bölümü olarak kabul edilebilir. Kendine
özgü kuralları içinde ayrı bir bölüm olarak
süregelen öz görevinden bırakıldığında da
düşünce ve kültür tarihi, durmadan değişen
biçimlere uyarak, çağların profil değişimi,
2
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düşünce ve yaşam biçimleri, üslup ve
konuşmaları, dinsel, siyasal ve toplumsal
yazgılarıyla sıkı sıkıya bağlıdır” (Nutku,
1982: 29).

Sanatın duyguların dışa vurumu olduğu
kabul edildiğinde; sanatçı ile seyircinin
gerçekleştirdiği iletişim sanat eserini daha
güçlü ve değerli kılmaktadır.

Sahne sanatları; insanı, toplumu, yaşamı
anlamak ve anlamlandırmak için her türlü
malzemenin ustalıkla kurgulanmasını
gerektirir (Şener, 2003: 154). Yılları bir
saatte anlatmayı da bir dakikayı bir saate
genişletmeyi de mümkün kılan, yaşamı
göstermenin başka bir yoludur. Zaman,
sahnede bilinen şekliyle ölçülemeyen
sonsuz bir hal alırken, bu durum sanatın
planlı bir iletişim şekli olduğunu
göstermektedir.

Sahne sanatları ile sanatsal boyut kazanan
iletişim, tiyatro, bale, opera ve dans gibi
sahne sanatlarında birden çok biçimi ile
varlık göstermektedir. Yıllar boyu sanatçıseyirci arasında sanatsal iletişimin
kurulmasında sanatçının en güçlü anlatım
aracı kendi bedeni olmuştur. Beden
aracılığı ile kurulan bu iletişim günlük
yaşamdan farklı kurallarla sahnede kendini
göstermektedir. Beden Dili “mesajların
jest, duruş biçimi, uzamsal ilişkiler v.b. ile
iletildiği sözsüz bir iletişim biçimi”
(Mutlu, 1998: 55) olarak tanımlanırken;
sahne beden dilinde belirli sürede,
sıkıştırılmış zaman ve seçici hareketlerle
bir anlatım söz konusudur.

Sanatsal bir yapıtta, seyirciyle kurulan
iletişim içerisinde yer alan her öğe, estetik
bir atmosfer içinde yer almakta ve sanatçıseyirci arasında izlenimi güçlü kılan bir
bağ oluşmaktadır. Bu bağ ile iletişimin
sağlanması, sanatın amacına ulaşması,
duygu ve düşüncelerin paylaşımı demektir.
1.1.Beden Dili ve Sahne Beden Dili
Günlük yaşamda beden dili, kişinin iç
dünyasını, anlatmak istediklerini, istemli
ya da istemsiz fiziksel organlar aracılığıyla
aktarması, başka bir deyişle hareketlerle
duyguların
dışavurumudur.
Kişinin
kurduğu
iletişimi
bir
kat
daha
pekiştirmesini sağlamak ve anlatımını
güçlendirmek amacıyla yapılan beden
hareketleridir. Beden dili, jestler, mimikler,
baş, gövde, duruş, kol ve bacak hareketleri
gibi öğelerle ortaya çıkar ve amaç karşı
tarafa kendini ifade etmektir. İnsanın
bedeniyle dışa vurduğu aslında iç

dünyasının bir yansımasıdır. Beden Dili
kavramı üzerine yapılan çalışmaların
sonucunda beden dili ile kurulan iletişimin
sözlü iletişimden daha etkili olduğu
görüşüne
varılmış,
“duyguların
gizlenemediğini ve duyguların beden diline
yansıdığını ortaya koymaktadır” (Erdem,
2009: 184).
Günlük ilişkilerde kimi zaman bilinçli kimi
zaman bilinçsizce kullanılan beden dili,
içinde fizyolojik, psikolojik ve toplumsal
özellikleri barındırır. Kişinin büyüdüğü ve
yetiştiği aile ortamı, toplumun gelenek
görenekleri, ülkenin coğrafi konumu
3
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yaşam koşulları, ekonomik koşulları
kısacası ait olduğu kültürün özellikleri
beden dilini etkileyen unsurlardır. Kültür,
toplumların yaşam biçimi, insanların
çevrelerine uyumu, toplumsal olarak
öğrenilen
ve
aktarılan
davranış
biçimleridir. Toplumların var oluşuyla
ortaya çıkan kültür, aynı zamanda bireyler
ve toplumlar arasındaki farklılıkların da
nedenidir. Beden hareketlerinin içerdiği
anlam kodları kişilere toplumlara hatta
kültürlere
göre
farklı
biçimlerde
anlamlandırılabilir. Mutluluk, korku, öfke,
şaşkınlık, üzüntü gibi temel duyguların
beden hareketlerine yansıması hemen
hemen tüm kültürlerde ortaktır. İnsanlar
dünyanın her yerinde kızgınlık korku,
hayranlık, şaşkınlık, üzüntü, sevinç gibi
duygularını aynı yüz ifadeleri ile açığa
vururlar. Temel duygular dışında kalan
beden dili hareketlerinin kültürel özellikler
ile biçimlendiğini söylemek mümkündür.
Kişi beden dili kullanımını, beden dilinin
neye nasıl tepki vereceğini yaşarken
gözlem
yoluyla
farkında
olmadan
öğrenmekte ve aynı anda uygulamaya
başlamaktadır. Bu konuda Samy Molcho;
“uygun beden dili öğrenilebilir. Gerçekte
bu bir yaşam sürecinde bilinçsiz olarak
zaten yapılmaktadır” (Molcho, 2000: 14)
yorumu ile Otto Schober’in “bedenimizle
ilettiğimiz mesajlar genellikle bilinçsiz
olarak meydana gelen, ruh halimizi ve
hislerimizi anlatan belirtilerdir” (Schober,
2003: 21) yorumu, beden dilinin yaşam
içerisinde kendiliğinden öğrenilir olduğu
fikrini desteklemektedir.

Beden dili iç dünyamızı, duygu ve
düşüncelerimizi yansıtan, doğal olarak
ortaya çıkan ve sürekli kontrol altında
tutulmayan bir anlatımdır. Beden dili
sözcüklerin altını çizen, onları destekleyen
ve anlaşılmasına yardımcı olan gizemli bir
dildir. Büyük bir anlatım gücüne sahiptir.
“İnsan hayat boyunca çoğunlukla farkında
olmaksızın günlük beden dilini son derece
etkili olarak kullanır. Ancak bedenini,
kelimeleri kontrol ettiği gibi kontrol
edemez. Bedenimiz olaylara ya da
durumlara
karşı
çok
daha
fazla
kendiliğinden tepkiler verir. Gerçek duygu
ve düşüncelerimizi kelimelerin arkasına
gizlemek belki mümkündür ama beden
dilimizi gizlememiz çok kere mümkün
değildir.
Duygu
ve
düşüncelerin
anlaşılmasında kelimeler değil, beden
esastır” (Baltaş,1993:
13).
Günlük
yaşamda “sembollerle, benzetmelerle ve
çoğu zaman refleks olarak” (Tonbul, 2003:
13) kullanılan beden dilinde bilinçli bir
kullanım söz konusu değildir. Sahne
sanatlarında ise sanatçı, günlük beden
dilinin bu özelliklerini ve kullanımını
sahneye belli bir denetim altında taşımak
zorundadır.
Sahne beden dili, günlük yaşamda
kullandığımız beden dilinin özelliklerini
sahnede devam ettirirken sahneye ait farklı
özelliklere bürünerek yeni bir biçim alır.
Sanatçı-seyirci arasında iletişim kuran
sahne sanatları yeni biçimi ile sahne beden
dilini iletişim aracı olarak kullanır. Sahne
sanatlarında amaç; “kavrananı seyirciye
aktarmaktır kavrananın aktarıldığı an
içinde beden dili önemli bir etki alanı
4
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yaratır” (Tonbul, 2003: 14). Dolayısı ile
sanatçının aktarma eyleminde kullandığı
beden dili en az söylenen sözcükler kadar
değerlidir.
Sanatsal bir yapıt yaşamı anlamaya ve
yorumlamaya yarayan seyirciler üzerinde
oldukça etkili bir araçtır. Sahne kanalıyla
kurulan iletişim seyircinin görme, işitme
ve hissetme duyularına hitap ederek estetik
izlenimler bırakmaktadır.
Sahne
üzerinden
kurulan
sanatçı-seyirci
arasındaki iletişim “seyircinin anlama
kavrama etkilenme yeteneğinin büyük rol
oynadığı” (Tuncay, 2010: 116) bir iletişim
düzenidir.
İletişim ilişkisinin estetik kaygılarla
biçimlendirilmesiyle ortaya çıkan sanat,
tarih boyunca her toplumun kendi
ihtiyacına göre var ettiği, insanın duygu ve
düşüncelerini paylaştığı, kendini kabul
ettirmeye
çalıştığı
ve
çevresiyle
bütünleşmek için kullandığı bir araç
olmuştur. Sanatçı-seyirci ilişkisinin canlı
yüz yüze, anında oluşan etki tepki
zinciriyle kurulması ve bu özelliğinin canlı
tutulmasının vazgeçilmez bir koşul olması
nedeniyle, sanatçı-seyirci iletişimini her
seferinde sağlıklı ve yeterli düzeyde
yeniden oluşturmak sahne sanatlarının zor
işlerinden biridir. (Tuncay, 2010: 133135).
Günlük yaşamdan farklı olarak sahnedeki
iletişimde devreye giren seyirci faktörü
tüm sahne sanatları için vazgeçilmezdir.
“Sahne
sanatı,
bir
başkası
için
seyredilebilmek özelliğine bağlı bir

sanattır. Seyirci olmadan sahne olmaz,
seyredebilen olmadan seyirci esas gerekeni
yerine getirmiş olamaz” (Göldere, 2002:
161). Seyirci ile
iletişim kurma
zorunluluğu sanatçının temel ilkelerinden
biridir. Günlük yaşamda kişilerarasında
kendiliğinden kurulan iletişim, sanatçıseyirci arasında temelde aynı özelliklerle
kendini gösterirken, bir takım farklı
özellikleri de edinerek gerçekleşmektedir.
Aktif olarak iletişim içinde olmasa da
mesajı alması beklenen alıcı seyircidir. Bu
yönüyle günlük yaşamda kurulan iletişim
dizgesindeki iletişim öğeleri sahne
üzerinden kurulduğunda farklılaşmaktadır.
Her ne kadar teknik unsurlara bağlı olsa
da, sahneden kurulan iletişim öncelikle
duygusal bir doyumdur. Seyirciyle
duygusal bağı kurabilen sanatçının
sağladığı paylaşım, iletişimin olumlu
sonucudur.
Bedenin iletişimdeki gücünü daha bilinçli
ve etkin şekilde kullanan sanatçılar
kullandıkları sahne beden dili ile günlük
yaşamdaki beden dili arasında farklılıkları
da bilinçli bir şekilde ortaya koyarlar.
Günlük beden dili yaşamın gerçeği, sahne
beden dili ise sanatın gerçeğidir,
dolayısıyla bu gerçeklerin beden diline
yansımalarında, günlük yaşayışın sahne
üzerindeki anlatımında farklı özellikler söz
konusudur. “Sahne üstünde var olan beden
dili bilinçli bir seçim ve bilinçli bir
yaratıdır” (Tonbul, 2001: 13). Sahne
üzerindeki beden dili kullanımında, günlük
yaşamdaki kullanımdan farklı olarak bilinç
ve kontrol söz konusuyken günlük
yaşamda bu denetim çoğunlukla yoktur.
5
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Sahne sanatçısının en temel işlevi yaşamın
gerçeğini bir yorum doğrultusunda sahnede
yeniden var etmektir ve bu süreçte
bedenine ve zihnine tamamen hakim
olması gerekmektedir. “Sanat gerçeğin
taklidi değil, yeniden yaratılmasıdır. Sanat
yarattığı imgeler yoluyla yaşamı özgün bir
tarzda yaratır ve yorumlar”(Turgut, 1990:
189). Bu yaratma sırasında da sanatçının
kendi bedeninin anlatım olanaklarını
keşfetmesi ve bunları bir denetim altına
alarak kullanması işinin gereğidir. Gerçeği
imgelerle yansıtma görevi olan sanatçı,
seyircinin duyarlılığını arttırmak adına
yaşamın gerçeğini estetik göstergelerle
yeniden canlandırır.
Sahne beden dili ile sanatçı “kendi
imgelem ve çağrışım alanının dolayısıyla
seyircinin çağrışım alanını kışkırtır ve
seyircide bir etki alanı yaratır” (Tonbul,
2001: 14). Günlük beden dilinde içgüdüsel
olarak ortaya çıkan, sahne beden dilinde
istemli ve bilinçli bir şekilde ortaya
konmaktadır.
Sahnedeki
bedensel
dışavurumların, içinde yer aldığı dinamik
ve görsel ortamın seyirci tarafından
okunması söz konusudur (Özer, 2002:
269). Sanatçının gönderdiği kodlar
seyircinin zihninde karşılık bulduğunda,
iletişim sağlanmış demektir.
Sahne beden dili hem günlük yaşamdaki
beden diline benzer hem de günlük beden
dilinin ayrıntılarından ve abartılarından
uzak olmalıdır. Sahne beden dilinin,
işlevsiz abartılı hareketlerden uzak, günlük
ve olağan beden hareketleriymiş gibi olma
zorunluluğu
bulunmaktadır.
Günlük

yaşamdakinden
farklı
ama
günlük
yaşamdaymış
hissi
uyandırmalıdır.
Kendine özgü yöntemlerle mesajlarını
bedenselleştirmek,
seyirciyi
etkileyebilecek güçlü sentezleri geliştirip
uygulamak
ve
“seyircinin
duygu
düşüncelerini
uyararak
farkındalık
sağlamak” (Özer, 2002: 269) sanatçının
görevidir.
20.
yüzyıla
yön
veren
tiyatro
yönetmenlerinden biri olan Barba, sahne
beden dili ile ilgili olarak Tiyatro
Antropolojisi yazısında insanın gündelik
yaşamdaki beden kullanımı ile sahnedeki
beden kullanımının farklılığına dikkat
çekmiş ve şöyle demiştir: “Gündelik
yaşamda bilinçli teknikler kullanılmaz.
İçinde bulunulan toplumun kültürel
özellikleri, bu toplumda kişinin üstlendiği
sosyal rol ve meslek kullanılan beden
tekniğini belirler. Gündelik yaşamda bir
şey yapılırken en az enerji ile en çok sonuç
elde edilmeye çalışılır. Bilinçli beden
tekniğinin kullanıldığı tiyatroda ise
üretilmiş enerjinin en üst kapasitede
kullanımı yoluyla oyuncunun sahnede
canlı hale getirilmesi hedeflenir. Beden
tam olarak biçime sokulur, dönüştürülür,
iletişim bilgilendirme yoluyla sağlanır.
Vücudun gündelik-dışı teknikleri hepimize
tanıdık gelen bir gerçekliği temel alır gibi
görünen ama hemen tanınamayacak bir
mantığı izleyen fiziksel süreçleri kapsar”
(Ergün, 2003: 80).
Günlük beden dilinin sahne beden diline
dönüşmesi sürecinde sanatçının ihtiyacı
olan teknik bilinç, sahnenin nasıl bir beden
6
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istediğini iyi analiz etmekle sağlanacaktır.
Bu konuda sanatçının beden dili eğitimi
zorunlu bir çalışma alanı olarak kendini
göstermektedir.
1.2. Sanatçının Beden Dili Eğitimi
Beden dili eğitimi, sanatçının birikim
edinmesine ve bedenin sahip olduğu
olanakları ortaya çıkarmasına yardımcı
olabilecek bir yöntemdir. Beden dilinin
iletişim içerisindeki önemi anlaşıldığından
beri başlı başına bir çalışma alanı haline
gelmiştir. Beden dili üzerine yapılan
araştırmalar bu konuda eğitimin gerekli
olduğunu göstermiş ve sadece sanatçılar
için değil günlük yaşamdaki tüm sosyal
alanlar için önemli bir hal almıştır. Bu
konu ile ilgili kaynaklarda karşılaşılan
bedeni tanımak, beden ile düşünmek,
bedenin aklı gibi deyimler, öğrenme süreci
sonucunda kişilerde bir bilinçlenmenin
olduğunun altını çizmektedir.
Beden dili eğitimi, hayatı güzelleştirmek
ve kolaylaştırmak için kullanılan bir
çalışma alanıdır. Kişinin bulunduğu çevre
ile uyum sağlaması, çevresindeki kişilerle
olumlu bir iletişim kurabilmesi ancak
kendi bedenini iyi kullanması ile
mümkündür. Beden dilini bilinçli olarak
kullanabilmek öncelikle kişinin kendini
tanımasına yardımcı olur, özgüvenini
arttırır ve çevresi ile kurduğu ilişkilerde
iletişim becerilerinin gelişmesine yardımcı
olur. Kişi hem kendi beden dilini kontrol
edip, hem de çevresindeki insanların beden
dili işaretlerine duyarlı olursa olumlu
ilişkiler kurar ve her alanda daha başarılı

olur. Kendi iç işleyişini bilen, bunu dışa
başarıyla yansıtabilen kişiler beden
dillerini etkin şekilde kullanırlar. Kendisini
ve karşısındaki kişiyi analiz edebilecek
kadar beden dili eğitimi alan kişi, çevresi
ile kurduğu ilişkilerde karşı tarafı daha
kolay anlama ve kendini istediği gibi ifade
etme özelliğine sahip olur.
Duyguların en doğal şekliyle ifade edildiği
iletişim
aracı
bedendir.
İnsanoğlu
büyüdükçe duyguların doğal bir şekilde
bedende ortaya çıkışı yavaş yavaş
kaybolur. İnsanda belli bir kontrol ihtiyacı
doğar. Duyguları belli etmek zayıf yönlerin
ortaya çıkması gibi algılandığından kişi
kendini koruma ihtiyacı ile duygularını
gizlemeye çalışır. Ancak bu durumlarda
duygularının ortaya çıkmasını engellemeye
çalışsa da, beden dili bu gizlemeye engel
olan bir dildir. “Düşünceler, duygular,
tutumlar ve inançlar gibi soyut kavramların
tümü,
insanların
davranışlarında
yakalanabilecek niteliktedir… Beyin,
geçmişte kalmış ya da geleceği yaşıyor
olabilir. Oysa beden kesinlikle içinde
bulunulan anı yaşıyordur” (Akgül, 2006:
34). Önemli olan insanın kendini tanıması
ve bedeniyle düşünebilmesidir.
Eğitimin kişiye kattığı, herkesin iç
dünyasını
düşüncelerini
okuyabilme
özelliği değil, kişinin kendi iç dünyasını
çözümleyebilme
yeteneğine
sahip
olmasıdır. Kendi iç dünyasını çözümlemesi
sonucunda, “bedeniyle verdiği uyarıları
değerlendirip
duyguların
egemenlik
kurduğu bir sırada mantığını devreye
sokarak
kontrol
sağlamasıyla
son
7
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bulacaktır. Mantık gerekli önlemleri alarak
daha sağlıklı bir ruh hali yaratabilecektir”
(Akgül, 2006: 36).
Beden dili eğitiminin bütün bunlara ek
olarak, bu çalışmanın öznesi olan
sanatçılar açısından da önemi büyüktür.
Beden dilini bilinçli kullanabilme yetisini
kazanmak sanatçı için yaratıcılığı harekete
geçiren, doğallığı sağlayan itici bir güç
olarak kendini gösterecektir. Bu doğallık
aynı zamanda yaratıcılığı da beraberinde
getirecektir. Sanatçı için içtenlik ve
doğallık, iletişimin gücünü arttıran, ikna
edebilmeyi sağlayan olgulardır. Bu olgular
üzerinden hareket eden ve aksiyonu
sahnede gerçekmiş gibi gösteren, yazarın
kullandığı sözcüklerin içyapısında yer alan
atmosferdir. Sahne üzerindeki bir sessizlik
veya bir duruş çoğu zaman sözden daha
önemlidir ve sözün yaratamayacağı
atmosferi yaratabilir (Sorell, 1992: 144).
Sanatçının bu gücü bedeninden alması,
duygusal tepkiyi bedeni aracılığıyla
yaratması sanatın gereklerindendir.
Bedenin anlatım gücünün anlaşılmasıyla
birlikte tarihsel süreçte sahne sanatlarında
sanatçının bedenini farklı kullanma
çabaları başlamıştır. Beden eğitimi ile ilgili
farklı alanlarda araştırmalar yapılmış ve bu
teknikler
sanatçıların
eğitiminde
denenmiştir. Sanatçı yetiştiren kurumlarda
bedeni analiz etmek ve sahip olduğu en üst
kapasitede kullanabilmek için beden dili
eğitimi zorunlu bir çalışma alanı olarak
görülmüştür.

Kişinin disiplinli çalışması, birikimleri,
deneyimleri ve bedensel uygunluğundan
doğrudan etkilenen sahne sanatlarının,
sanatçının bedenine yönelme girişimleri
günümüz de devam etmekte ve aynı önemi
taşımaktadır. “Sese ve bedene yönelme,
kişinin kendini tanımasını ve maskesini
parçalayıp, sesini ve bedeninin olanaklarını
tam kapasite kullanmasını sağlar. Kendini
tanıyan kişi kendini dışa açabilir.
Çevresindeki insanlar ve nesnelerle
ilişkileri gelişir. Bunların sonucunda
yaratıcılığı artar. Enerjinin iyi kullanımı,
tepkilerin gelişimi gibi özellikler kişilik
gelişiminde olumlu etkilerde bulunur. Kişi
kendini
ve
çevresine
daha
iyi
gözlemleyebildiği ve tanıdığı için kendi ile
diğerleri arasındaki benzerlik ve farkların
ayırdına varır” (Ergün, 2003: 13).
Beden dili eğitiminin başlangıç noktası
hareket eğitimidir. Hareket, bedensel
anlatımı araç olarak kullanan bu sanat
dallarının temelini oluşturmakta, günlük
yaşamda ve sahnede iletişimin kurulmasını
sağlayan en temel öğedir. Hareketin
mekanik anatomik, alansal ve dinamik
içeriklerini irdelemek ve bunları bilinçli bir
denetime sokmak beden dili tekniğinin
anahtarı niteliğindedir.
Hareket sistemlerini kullanarak bir
hareketin ifadeye dönüşebilmesi için
sanatçının içinde bulunduğu duruma uygun
duygusal düşünsel ve fiziksel koşullar ile
bedeni arasındaki ilişkiyi anlayabilmesi
gerekir.
“Beden,
fiziksel,
zihinsel,
duygusal, vokal, ruhsal açılardan oyuncuya
hizmet
edecek,
onun
karakterini
8
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şekillendirmesi için ona destek olabilecek
yegane
araçtır”
(Selçuk,
2011).
Düşüncelerin
duyguların
bedene
dolayısıyla
harekete
yansımasından
sözlerin esas anlamları belli olur. Beden
zihin birlikteliğini yakalamak sanatçının
çalışmasında önemli süreçlerden biridir.
Sözle kurulan iletişimin beden ile devam
etme sürecinde bedeninin yapabilirliğinin
boyutlarını bilen sanatçının kurduğu
iletişim daha güçlü olacaktır. Mesajın
karşıdaki kişiye doğru aktarıldığından
emin olmak için bedenin farkında olmak,
beş duyu kullanımının da günlük hayattan
farklı olarak bilinçli ve kontrollü
kullanılmasını gerekli kılar.
Bedenin sahip olduğu güç “insana özgü bu
doğal potansiyel, fiziksel, duygusal ve
algılamaya dayanan organik bir bileşimdir”
(Tek, 1992: 29). Oyuncunun temel
malzemesi olan bedenini tanıması,
özelliklerini bilmesi, yapısını ve işleyişini
çözmesi oyuncuya bedenine hakim olma
olanağı sağlar. Güçlü bir anlatım özelliğine
sahip olan bedeni, sahne üzerinde bilinçli
ve kontrollü kullanmak bedene hakim
olmakla, bedeni anlamakla ve hissetmekle
mümkündür. Kendi içi dünyasını iyi bilen,
içinden gelen uyarıları tanıyan ve hayal
gücü ile birleştirip yaratıcığını arttırabilen
(Tek, 1992: 33) oyuncular bedenlerini
keşfedebilir
ve
sahne
üzerindeki
iletişimlerini de daha inandırıcı ve akıcı
hale getirebilirler. Bu konu ile ilgilenen
kişiler, beden dili eğitimi almış ve beden
farkındalığı kazanmış olan oyuncuların
önemli
bir
ayrıcalık
kazandıkları
görüşünde birleşmektedirler. “Beden dili

eğitimi, sahne sanatçılarının role girme
canlandırma oyunculuk
yöntemlerine
yönelik uygulama çalışmalarını içeren
önemli süreç olarak değerlendirilmelidir”
(Tuncay, 2010: 90).
Sanatçılar için, bedensel yetkinlik ve
yetenek birbirine bağlı olarak gelişim
göstermektedir. Sahne sanatçıları için
ikisinin birleştiği nokta oynamaya hazır
olduğunu gösterir. Beden çalışması ile
oyuncunun
tekniğini
geliştirmesinde
egzersiz disiplinli ve soyut bir çalışma
olarak yer alır. Egzersiz teknik için bir
önkoşul olsa da sanatçı her ikisini paralel
bir şekilde öğrenmek zorundadır. Tekniğin
dayatmalarıyla
egzersizin
anlamı
kavranmış olur. Teknik egzersiz için bir
özendirme, egzersiz ise tekniğin temelidir.
Egzersizler tekniğin içinden çıkar. Beden
egzersiz yaptığı süre içerisinde edilgen
olarak öğrenme devam ettiğinden başarı
her seferinde kendiliğinden artar (Gerber &
Wroblewsky, 2001: 133). Bedensel
yetkinliği
kazanmak
için,
beden
çalışmasına ihtiyaç olduğu bilinmektedir.
Beden çalışmasında önemli öğelerden biri
olan farkındalık, beden gelişiminin ve
değişimin ilk basamağıdır. Farkındalık;
zihinsel, fiziksel, duyusal (görme, duyma,
koku,
tat,
dokunma)
duygusal,
proprioseptif (bedeni iç gözle algılama)
gibi çeşitli boyutlarda meydana gelebilir.
Farkına varıldıktan sonra, deneyimlemek,
kabul etmek ve seçim imkanı doğar.
Bedenin farkına varmak, kişinin bedeniyle
ve alanla (çevreyle) ilişkisini yeni ya da
farklı
boyutlarda
deneyimlemesidir.
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Bedenin doğuştan gelen yapısal özellikleri
ile oluşan alışkanlıkları değiştirmek ancak
farkındalıkla
mümkündür.
Beden
farkındalığı algının vücutta olup biteni
öncelikle fiziksel boyutta yargılamadan,
itmeden izlemesi ve olanla var olmasıdır
(Selçuk, 2011).
Bedenin çeşitli durumlar karşısında
kendini korumaya alması ile bedende
oluşan kasılmalar hareket kapasitesini
sınırlandırmaktadır. Sanatçının hareket
alanını daraltan bu alışkanlıklarını fark
etmesi ve kendi bedenindeki kasılmaları
keşfetmesi ile bedeninde bir takım
değişimleri gerçekleştirmesi mümkündür.
“Oyuncunun bedeni, kendi gösterim olarak
sunduğu sahne üzerinde, dar sınırlarını terk
eder, izleyici tarafından görülen ve
yaşanan uzamın en uç sınırlarına kadar
uzanır” (Pavis, 2000: 122).“Oyuncunun
bedensel beceri kazanması harekete
yönelik yapılan çalışmaların önemini
arttıracaktır.
Oyuncuların
özellikle
gevşeyebilmeleri için yaptıkları egzersizler
onları gereksiz kas gerginliklerinden
kurtaracak, vücutları üzerindeki oto
kontrolü arttıracak, sahne üzerindeki
hareket alanlarını genişleterek hareketlerde
bütünlük, kesinlik, rahatlık ve uyum
sağlayacaktır” (Aras, 1995: 7).
Beden farkındalığı oluşturmak adına
yapılan egzersizler, ifade araçlarının
gelişmesini sağlar. Rolün fiziksel ve ruhsal
olarak
yaratılmasında
sanatçının
kontrolünü, gücünü ve doğallığını arttırır.
Bedeni hem fiziksel dayanıklılık hem de
anlatım aracı anlamında geliştirmek

oyuncunun sahnede mekanla, kişilerle ve
nesnelerle ilişkisini ilgilendiren bir
durumdur. Ancak bu ilişkiler bütünü
içerisinde seyirciyle bütünleşme ve iletişim
sağlıklı olabilir.
Tiyatro, dans bale ve opera gibi tüm sahne
sanatları sanatçılarının beden tekniğinden
yararlanması, farklı birikimler kazanmanın
bir yoludur. Sanatçı-seyirci “ilişkisinin
canlı, yüz yüze, anında oluşan etki tepki
zinciriyle kurulan bu temel ilişkiyi her
seferinde yeniden oluşturabilmek ve
günümüz ölçülerinde sağlıklı ve yeterli
düzeyini korumak çağdaş sanatın temel
sorunlarından
biri”
(Gerber
&
Wroblewsky,
2001:
133)
olarak
görülürken;
tüm
sanat
dallarının
birbirlerinin çalışma alanlarına dahil
olması, sentez teknikler oluşturulması
çağdaş çalışmalar için vazgeçilmez bir
ortaklıktır. Sahne sanatlarına bu ortak
çalışmalarla denenen farklı sunuş biçimleri
eğitimle edinilecek birikimin yanı sıra
sahne sanatlarının gelişim sürecine de katkı
sağlayacaktır.
2.SONUÇ
Sahne sanatları her dönemde değişen
koşullara uygun anlayış ve anlatış biçimi
bulma çabası içindedir. İnsanın yaşadığı
değişim süreci algılayış biçimini de
değiştirdiğinden bu arayışların sürekliliği
kaçınılmazdır. Bu durum sanatçı açısından
çok yönlü bir eğitimi gerekli kılmakta ve
bedensel yetkinliği öngörmektedir.
Bu makalede sahne sanatçılarının kendi
bedenlerini
çözümlemesinin,
sahne
10
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sanatları açısından önemi vurgulanarak, bu
konu ile ilgili sentez yöntem önerilerine
ulaşılmıştır. Anlatım aracı olarak bedenin
kapasitesini genişletmenin tüm sahne
sanatları için ön koşul olduğu saptanmıştır.
Çalışmada günlük yaşamdaki beden dili ile
sahne beden dili arasındaki benzerlik ve
farklılıklarla ilgili yapılan saptamalar da,
sahne sanatçılarının sözsel, sessel ve
bedensel
olanaklarını
arttırmasının,
sanatlarının gereği olduğunu ortaya
koymaktadır.
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SAYISAL UYDU TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİ
VE TÜRKİYE’DE YAYINCILIĞIN GELECEĞİ
Ali Murat KIRIK
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Özet: Bu çalışma uydu yayıncılığının tarihsel gelişimi, teknik yapısı, günümüzdeki durumu ve Türkiye’deki
yayıncılığın geleceği üzerinde odaklanmaktadır. Alan yazın araştırması yöntemiyle hazırlanan çalışmada
amaçlarına göre uydular detaylı bir şekilde aktarılmış olup, iletişim uydularının teknik işleyişi konusunda bilgiler
verilmiştir. Uydu yayıncılığının kronolojik gelişimi üzerinde durularak, Türkiye ve dünyada analog uydu
yayıncılığından, sayısal uydu yayıncılığına geçişin temel nedenleri irdelenmiştir. Ayrıca Türkiye’de uydu
yayıncılığının geleceğine yönelik çıkarımlarda bulunularak milli uyduların 2020’li yıllarda dünya geneline
hizmet vereceği sonucu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uydu Yayıncılığı, Sayısal Teknolojiler, DVB-S, Türksat, Clark Kuşağı

DEVELOPMENT OF DIGITAL SATELLITE TECHNOLOGY
AND THE BROADCASTING FUTURE OF TURKEY
Abstract: This study focused on the historical development, technical structure, the current position of satellite
broadcasting and the future of brodcasting in Turkey. This article which was prepered by literature research
method was deeply explained the type of satellites and technical operation of the communications satellites. The
development of satellite broadcasting was given by chronological order and the transition from analogue to
digital technologies was explained with the main reasons. The future of satellite broadcasting in Turkey was
discussed in this study. As a result, national satellites in 2020, will serve service all over the World.
Key Words: Satellite Broadcasting, Digital Technologies, DVB-S, Turksat, Clarke Belt

1.GİRİŞ
Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişim
gösterdiği günümüzde kitle iletişim
araçları çehrelerini giderek değiştirmeye
başlamıştır. İnternet teknolojisinin ortaya
çıkışı ve sayısal sistemlerin güç kazanması
televizyon yayıncılığının kitlelere ulaşım
şekillerinin değişmesine neden olmuştur.
Gerek Türkiye’de, gerekse de dünyada
yayınlar internet alt yapısı kullanılarak

iletilmeye başlanmıştır. Sayısal karasal
yayın teknolojisi (DVB-T / Digital Video
Broadcasting - Terrestrial) özellikle
gelişmiş ülkelerde hızlı bir atılım içerisinde
olmasına rağmen Türkiye’de istenen
düzeye ulaşamamıştır. Bu teknolojinin
gelişim
gösterememesinin
altında
ekonomik ve teknik nedenlerin yanı sıra
Türkiye’nin
iletişim
alt
yapısının
standardize edilememesi ve medya
sektörüne yapılan yatırım miktarının

istenilen düzeyde olamaması gibi nedenler
yatmaktadır.
Kitle iletişim araçlarının haber verme,
bilgilendirme, eğitme ve eğlendirme gibi
temel işlevleri bulunmaktadır. Televizyon
bu işlevleri daha kapsamlı bir şekilde
yerine getirmektedir. Program perspektifi
çok daha geniş olan televizyon sinema,
radyo, gazete, dergi… vb. kitle iletişim
araçlarına oranla kitleleri etkileme
noktasında çok daha önemli bir güce
sahiptir. Her yaştan her kesime hitap
edebilen televizyon kendinden sonra
gelişim gösteren birçok kitle iletişim
aracına rağmen halen popüler bir
durumdadır. Çünkü televizyon görsel ve
işitsel bir teknoloji olmasının yanında ticari
yönü ağır basan nitelikli bir kitle iletişim
aracıdır. Teknolojik gelişmeleri kendi
lehine kullanmayı başaran televizyon
birçok kitle iletişim aracına ait nitelikleri
de bünyesinde barındırabilmektedir.
1960’lı yıllarda “global köy” kavramını
ortaya atan Kanadalı iletişim bilimci
Herbert Marshall McLuhan, elektronik
kültürün yaygınlaşmasıyla birlikte hiçbir
şeyin gizli kalmayacağını ifade ederek
televizyonun dünya genelinde yaşanan tüm
gelişmeleri aktarabileceğini vurgulamıştır.
Uydu yayın teknolojisi ise televizyonun
etkin bir kitle iletişim aracı olmasını
sağlamış ve yayınların geniş kitlelere
ulaşabilmesine katkıda bulunmuştur. Uydu
iletişimi televizyon teknolojisinin kapsama
alanını genişleterek, yayınların tüm
dünyaya
iletilebilmesini
sağlamıştır.
Böylelikle uydu teknolojisi televizyon
yayıncılığın
vazgeçilmezi
durumuna
gelmiştir. İletişim alanında meydana gelen

ve devrim niteliği taşıyan uydu yayıncılığı
aracılığıyla yayın ve sinyal iletimi
kolaylaşmıştır. Alan yazın yöntemi
kullanılarak hazırlanan bu çalışmada uydu
yayıncılığının tarihçesi hakkında bilgi
verilerek sayısal uydu teknolojinin
günümüzdeki durumu irdelenecek ve
Türkiye’de uydu yayıncılığının geleceğine
yönelik çıkarımlarda bulunulacaktır.
2. UYDU TEKNOLOJİSİNE GENEL
BAKIŞ
Uydu
yayıncılığının
kapsamına
değinmeden
önce
uydu
kavramını
açıklamak yerinde olacaktır. Genel bir
ifadeyle uydu; “bir temel gezegen
çevresinde dönen ve bu gezegenle aynı
kanunlara uyarak, gezegenin güneş
çevresinde
çekim
etkisiyle
yaptığı
dolanımdan ona eşlik eden küçük gezegen”
(Rigel,
1991:
41)
şeklinde
tanımlanabilmektedir. Uydular doğal ve
yapay olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ay,
dünyanın sahip olduğu tek doğal uydudur.
Askeri
muhaberat,
meteoroloji
araştırmaları, iletişim…vb. nedenlerle
insanoğlu tarafından üretilen ve uzaya
fırlatılan uydular ise yapay (tabii) uydu
olarak nitelendirilmektedir.
Atmosferin dışında belirli bir yörünge
içerisinde hareket eden gök cisimleri
olarak da ifade edilebilen uydular kullanım
amaçlarına göre dört başlık altında
toplanmaktadır (Uluç, 2000: 507):


Askeri amaçlı uydular: İsminde
de anlaşılacağı üzere askeri
istihbarat, erken uyarı, navigasyon







ve
zaman
bilgisi
sağlayan
uydulardır.
Meteoroloji uyduları: Dünya
genelinde meydana gelen hava
olaylarını (yağmur, kar, fırtına, sis)
incelemeyi, raporlamayı sağlayan
ve yalnızca meteoroloji olaylarında
kullanılan uydulardır.
Araştırma uyduları: Belirli bir
konuyu araştırabilmek amacıyla
üretilen ve bu amaca hizmet eden
(tarım, teknoloji, gözlem, su
kaynakları, ziraat, ormancılık…vb.)
uydulardır.
İletişim uyduları: Temel gayeleri
yeryüzünde bulunan televizyon,
telefon ya da radyo sinyallerini alıp
güçlendirerek
tekrardan
yeryüzündeki farklı bir noktaya
ileten,
kısa
radyo
dalgaları
kullanarak
iyonosferdeki
yansımaları
engelleyen
ve
haberleşme
amaçlı
kullanılan
uydulardır. İletişim uyduları; düşük
güçlü uydular (Low Power
Satellite), orta güçlü uydular
(Medium Power Satellite) ve
doğrudan yayın uyduları (Direct

Broadcasting Satellite) olmak üzere
üçe ayrılmaktadır.
Uydu iletişiminin gerçekleştirilebileceği
fikri 1945 yılının Ekim ayında İngiliz bilim
adamı Arthur Charles Clarke tarafından
ortaya atılmıştır. Bu fikir belki de iletişim
tarihinin geleceğine etki eden çok önemli
bir gelişmedir. Haberleşme üzerine de
araştırmalar sarf eden Clarke, dünyanın
merkezinden 42.000 km uzaklıkta 24
saatlik periyotla dönen uzay terminalleri
aracılığıyla mevcut olan bütün iletişim
sorunlarının çözüleceğini belirtmiştir. Bu
fikir
uydu
yayıncılığının
temelini
oluşturmuştur (Pascall, Withers, 1997: 3).
Bilim
adamları
bu
fikrin
geliştirilebileceğini
ve
radyo-TV
yayınlarında
uydu
teknolojisinin
kullanılabileceğini öngörerek çalışmalarına
başlamışlardır. Uydular ekvatorun 36000
km üzerinde bulunan Clark Kuşağı’nda yer
almakla birlikte uyduların bu kuşaktaki
dönme periyotları Dünya’nın dönüş hızına
eşittir.

Şekil 1: İletişim Uydularının Teknik Yapısı
(http://www.reformation.org/geo-satellite-diagram2.jpg, 02.02.2014)

Uyduların kendilerine özgü teknik yapısı
ve işleyişi bulunmaktadır. Şekil 1’de
iletişim uydularının sahip olduğu üniteler
görülmektedir. Bu üniteler arasında güneş
panelleri, akü modülü, uydu bölmesi, CBand anteni, yakıt tankı gaz pervanesi, KuBand anteni, Ku-Band besleme boynuzu,
yönlendirilmiş anten, yeryüzü / güneş
sensörleri
yer
almaktadır.
İletişim
uydularının
düzenli
bir
şekilde
çalışabilmesi için bu ünitelerin birbirleriyle
uyumlu
bir
şekilde
çalışması
gerekmektedir.
İletişim
uyduları
geostasyoner
yörüngede
(GEO)
bulunmakta olup, yer istasyonları ile
sürekli iletişim sağlamaktadırlar.

Uydular tek başına iletişim kurmayı
sağlayamamaktadır. Uyduların yanında
sinyallerin alınmasını ve verilmesini
sağlayan yer istasyonlarının bulunması
gerekmektedir. Aşağıda yer alan Şekil 2’de
klasik
bir
uydu
iletişim
sistemi
görülmektedir. Uydu yayıncılığında uplink
(uyduya çıkış) ve downlink (uydudan iniş)
olmak
üzere
iki
temel
sinyal
bulunmaktadır. Uplink sinyali alıcı yer
istasyonundan gönderilmektedir. Sinyaller
atmosferde
çeşitli
kayıplar
yaşayabileceğinden
verici
yer
istasyonlarının yükse güçte antenlere sahip
olması gerekmektedir. Uplink adı verilen

bu sinyal verici yer istasyonundan uyduya
gönderilmektedir. Uydularda bulunan
güneş panelleri ışığı elektrik enerjisine
çevirmektedir. Bu sayede uydu içerisinde
yakıt sadece güneş ışınlarının olmadığı
zamanlarda
kullanılmaktadır.
Uydu
içerisinde transponder adı verilen aktarıcı
bir ünite bulunmaktadır. Transponder,
sinyali alan ve veren kapsamlı bir cihazdır.

Gönderilen bu sinyal uydu içerisinde
güçlendirilmekte
ve
verici
ünite
güçlendirilen bu sinyali downlink işlemi
aracılığıyla tekrardan alıcı yer istasyonuna
iletmektedir.
Downlink
ise
uplink
işleminin tam tersidir (Dybdal, 2009: 7382). Böylece uygun donanımlar vasıtasıyla
gönderilen sinyaller doğru bir şekilde
alınabilmektedir.

Şekil 2: Uydu İletişim Sistemi
(http://plaza.ufl.edu/trevorah/components.gif, 02.02.2014)
3. GENEL HATLARIYLA
YAYINCILIĞININ TARİHİ

UYDU

Uydu teknolojisinin köklü bir geçmişi
bulunmaktadır.
Uydu
yayıncılığının
başlangıç tarihini ise temel olarak 1957
yılına dayandırmak mümkündür. O

dönemde Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği (SSCB) arasında süre gelen soğuk
savaş
yılları
uydu
teknolojisinin
başlangıcında
da
etkisini derinden
hissettirmiştir.
Sovyetler
Birliği’nin
üretmiş olduğu ilk yapay uydu olan

Sputnik 1 uzaya fırlatıldıktan bir yıl sonra
Amerika Birleşik Devletleri Explorer
isimli uydularını uzaya göndermişlerdir.
Ancak bu uyduların hiçbiri haberleşme
amaçlı üretilmemiştir. Uydulara yönelik
çalışmalar hız kazanmış ve Atlantik
Okyanusu’nun
iki
yakası
arasında
televizyon yayınlarını iletebilmek amacıyla
Telstar 1 adı verilen Bell Telefon
Laboratuvarları tarafından 10 Temmuz
1962 tarihinde uzaya fırlatılmıştır.
Deneysel amaçla fırlatılan Telstar 1
radyasyon sorunu nedeniyle birkaç hafta
yörüngede kalabilmiştir (Dalgleish, 1991:
2-3). Bu dönemde yürütülen çalışmalar
tam anlamıyla amacına ulaşamamış olmasa
da uydu yayıncılığının gelişimi adına
atılmış önemli adımlar olarak tarihe
geçmiştir.
Dünyada uydu yayıncılığının öneminin
daha iyi anlaşılması ve yayıncılığın
çehresinin değişim göstermesiyle birlikte
20 Ağustos 1964 tarihinde birçok ülkenin
bir araya gelmesiyle INTELSAT (Uluslar
Arası
Haberleşme
Uyduları
Organizasyonu)
isimli
yeni
bir
organizasyon meydana gelmiştir. 1965 yılı
uydu yayıncılığının dönüm noktasını
oluşturmaktadır. Çünkü bu yıl içerisinde
dünyanın ilk haberleşme uydusu olma
özelliğini taşıyan Early Bird (Sabah Kuşu)
uzaya fırlatılmıştır (Şimşek, 1994: 628).
Early Bird aracılığıyla dünya genelinde
uydu üzerinden yapılan ilk renkli
televizyon yayını gerçekleştirilmiştir.
Türkiye ise uydu yayıncılığında meydana
gelen gelişmelere kayıtsız kalmamış ve o
dönem Türkiye’nin uydu araştırmalarını
yürüten PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı
Genel Müdürlüğü) bünyesinde “Peyk

(Uydu)
Telekomünikasyon
Grup
Başmühendisliği” kurulmuştur. Böylelikle
Türkiye’de uydu yayıncılığına yönelik
önemli aşamalar kaydedilmiş ve Türkiye
1968
yılında
INTELSAT
isimli
organizasyona üye olmuştur (Toros, 2002).
INTELSAT’ın kurulması üzerine Sovyetler
Birliği’nin başını çektiği INTERSPUTNIK
isimli uzay haberleşme teşkilatı 15 Kasım
1971 tarihinde kurmuştur. Merkezi
Moskova’da
olan
INTERSPUTNIK
uluslararası bir organizasyondur. 1976
yılında
ise
dünyanın
ilk
deniz
haberleşmesini sağlayan uydu Marisat
Amerika Birleşik Devletleri tarafından
üretilmiş ve uzay boşluğuna fırlatılmıştır.
Küresel denizcilik faaliyetlerinin önemli
bir ivme kazanması üzerine 1979 yılında
merkezi İngiltere’de bulunan INMARSAT
isimli organizasyon meydana getirilmiştir.
Aynı
zamanda
Türkiye
de
bu
organizasyonun üyeleri arasında yer
almaktadır. 1984 yılına gelindiğinde
Çin’in, TV, telefon ve veri iletim
hizmetlerini sağlayan ilk uydusu STW-1
uydusu uzaydaki yerini almıştır (ITU,
2002: 3-4). Bütün bu gelişmeler üzerine
ülkeler kendilerine ait milli uydularını
üretme çabalarını hızlandırmışlardır.
Dünya genelinde uydu yayıncılığının çok
hızlı bir şekilde gelişim göstermesi
Türkiye’nin de ilgisini çekmiş ve milli
uydu sahibi olabilmek adına önemli
çalışmalar başlamıştır. Bunun üzerine
Fransız Aerospatiale şirketi ile anlaşılmış
ve üretilen Türksat 1A uydusu 24 Ocak
1994 tarihinde uzaya fırlatılmıştır. Fakat
Türksat 1A yaklaşık 12 saat sonra
havadayken infilak etmiştir. Bu durum

üzerine ikinci uydu oluşturulmasına
yönelik çalışmalar hız kazanmış ve Türksat
1B adı verilen bu uydu 11 Ağustos 1994
tarihinde 42 derece doğu konumuna
fırlatılmıştır. Bu uydu; Türkiye, Orta
Avrupa ve Orta Asya olmak üzere toplam
3 noktaya yayın yapmıştır. Türksat 1B
uydusunun başarılı bir şekilde hizmet
vermeye başlamasının ardından yine
Aerospatiale şirketi tarafından daha
gelişmiş bir uydu üretilmiştir. Türksat 1C
adı verilen bu uydu 10 Temmuz 1996
yılında 31.3 derece doğu konumuna
fırlatılarak
yörünge
testleri
gerçekleştirilmiş, yaklaşık 17 gün sonra
Türksat 1B uydusunun konumu olan 42
derece doğu konumuna yerleştirilmiştir
(Çakaloz, 2007: 67-68). Türksat 1C
uydusu, bir önceki Türksat 1B uydusuna
oranla çok daha geniş bir kapsama alanına
sahip olmuştur.
Birinci nesil uydulardan yüksek verim
alındıktan sonra ikinci nesil uydu
çalışmalarına geçilmiş ve %51 Türk
Telekom, %49 Aerospatiale ortaklığıyla
Monaco'da EURASIASAT kurulmuş,
böylelikle
yeni
uydu
çalışmaları
başlamıştır. 1 Şubat 2001 tarihinde
yörüngesine oturan Türksat 2A (Eurasiasat
1) uydusu 2800 Watt güce ve 3400
kilogram ağırlığa sahip olmuştur. Türksat
2A, Avrupa ve Orta Asya'da Türk
toplumunun yoğun olarak yaşadığı
coğrafyaya da hizmet sunmuştur. Türksat
2A’dan maksimum performans alındıktan
sonra Türksat 3A’nın üretimine 10 Şubat
2006 tarihinde Alcatel firması ile yapılan
antlaşma gereğince başlanmış, neticesinde
bu uydu 13 Haziran 2008 tarihinde uzaya
fırlatılmıştır. Türksat 3A uydusu da 42

derece doğu boylamına yerleştirilmiştir. Bu
uydu 24 Ku-Band transpordera, 6112 Watt
güce ve 3070 kilogram ağırlığa sahip
olmuştur (Vardar, 2010: 10, 59).
4. SAYISAL UYDU YAYINCILIĞINA
GEÇİŞ
Televizyon
sistemlerinin
teknolojik
gelişmelerden
olumlu
bir
biçimde
etkilenmesi üzerine sayısal (digital) olarak
adlandırılan kapsamlı bir yayın teknolojisi
gelişim göstermiş ve bu teknoloji uydu
yayıncılığında
da
kullanılmaya
başlanmıştır. Sayısal uydu yayıncılığını
derinlemesine irdelemeden önce bu
teknolojinin uydu sistemlerinde tercih
nedenlerine değinmek yerinde olacaktır
(Richharia, Westbrook, 2010: 212):






Sağlamlık: Analog sinyaller belli
bir dereceden sonra bozulma ve
parazitlenme
yaşayabilirken,
sayısal sinyallerde bu durum söz
konusu değildir. İletim herhangi
bozulma ya kayba uğramamaktadır.
Rejenerasyon
ve
çoğaltma
kolaylığı: Sayısal sinyaller kendini
yenileyebilmekte (rejenerasyon) ve
hatalar düzeltilebilmektedir. Buna
ek olarak iletilen sinyal kopyası
bilgi
kaybı
olmadan
çoğaltılabilmektedir.
Anahtarlama kolaylığı: Sayısal
yayıncılıkta
da
sayısal
bilgisayarlarda
kullanılan
elektronik
devreler
kullanılmaktadır.
Böylelikle
hedefler arasında depolama ve
geçiş işlemleri daha rahat bir
şekilde
yürütülebilmektedir.

Bununla birlikte, farklı bilgi
kaynakları
için
ortak
bir
multimedya
akış
oluşturmak
mümkündür.
Matematiksel manipülasyon için
uygunluk: Bu sistemlerde DSP
(Sayısal
Sinyal
İşlemci)
kullanılarak
anahtarlama
ve
depolama
işlemleri
gerçekleştirilmekte;
böylece
haberleşme kalitesi artmaktadır.
Depolanması
gereken
veri
miktarının haddinden fazla olduğu
durumlarda veri aktarım zamanını
azaltabilmek için sayısal sinyalleri
sıkıştırma amacıyla da bu sistem
kullanılabilmektedir.



Sayısal teknoloji analog yayıncılığa oranla
birçok avantaja sahiptir. Bu avantajları şu
şekilde
sıralayabilmek
mümkündür
(Durmaz, 2004: 4-6):















Sayısal yayın teknolojisi, analoga
oranla çok daha kaliteli ses ve
görüntü imkânı sunmaktadır.
Sayısal yayın teknolojisinde parazit
ve gürültüden doğan sorunlar
giderilebilmektedir.
Sayısal yayıncılık aracılığıyla bir
kanaldan
4-6
program
yayınlanabilmekte
böylece
kanallara daha verimli bir şekilde
kullanılabilmektedir.
Sayısal yayıncılıkta isteğe bağlı
olarak 2’den fazla dilde film yayını
veya 4–5 kanallı bir müzik yayını
gerçekleştirilebilmektedir.
Sayısal
yayıncılık
interaktif
uygulamaları desteklemektedir.











Sayısal yayıncılıkta seyircilere
görüntü dışına isteğe bağlı bir
şekilde
ek
bilgiler
sunulabilmektedir.
Sayısal yayıncılık farklı ekran
formatlarına (4:3, 16:9, 14:9)
uygundur.
Sayısal yayıncılıkta görüntü ve
seste olan tekrarlar, gereksiz
bilgiler
kaldırılarak
yapılan
sıkıştırma neticesinde bilgilerin
daha dar bir bantta veya frekansta
iletilmesi mümkün olmaktadır.
Sayısal yayıncılıkta, sayısal kodlu
görüntüler ile sesler, bütün iletim
ağlarıyla (kablo TV, uydu, karasal
yayın… vb.) uyumlu bir şekilde
çalışmaktadır.
Sayısal yayıncılıkta seyircilere
farklı kalite ve detayda yayın
iletimi sağlanabilmektedir.
Sayısal
yayıncılık
aracılığıyla
internet
ve benzeri iletişim
standartları
üzerinden
(IPTV,
İnternet TV, Mobil TV) radyotelevizyon yapılabilmektedir.
Uydu ya da kablo aracılığıyla
gerçekleştirilen sayısal televizyon
yayını ile seyirciler görüntüleri
farklı açılardan seyredebilmektedir.

1990’lı yılların sonlarına doğru uydu
iletişim teknolojileri gelişim göstermeye
başlamış ve DBS (Direct Broadcasting
Satellite) adı verilen doğrudan uydu yayın
sistemleri izleyicilerle buluşmuştur. DBS
sistemi ile birlikte 200’e yakın televizyon
kanalı yaklaşık 46 cm ebatlarındaki sabit
bir çanak antenle seyredilebilmiştir
(Srivastava, 2002: 27). Uydu yayıncılığının

sayısal teknolojilerle bütünleşmesi üzerine
DVB-S (Digital Video Broadcasting Satellite) olarak adlandırılan standart
meydana getirilmiştir. Uydu üzerinden çok
kanallı gerek şifreli ve gerekse de şifresiz,
doğrudan evlere veya dağıtım merkezlerine
yapılan sayısal yayın standardı DVB-S
olarak ifade edilmektedir.
DVB-S yayın standardı QPSK (Quadrature
Phase Shift Keying) kipleme tekniğini
kullanmakla birlikte sunulan veri hızı
SDTV için 2-4 mbps, HDTV içinse 8-20
mbps’dir. 17,3-18,1 frekans bandında
çalışan vericiler ve 9-12 metrelik çanak
antenler aracılığıyla sayısal sinyaller yer
istasyonlarından
uydulara
gönderilmektedir. Standart bir iletişim
uydusunda toplam 32 adet transponder yer
almaktadır. Taşıyıcı ve dönüştürücü
transponderlere iletilen sinyaller Ku
bandında 10,750 GHz-12,750 GHz
aralığında
dönüştürülerek
tekrardan
yeryüzüne iletilmektedir. Normal bir
şekilde hizmet veren DVB- yayınlarında
transponderlerin görevi gelen sinyalin
sadece yeryüzüne aktarılmasıdır. Birkaç

uydunun
birbirine
yakın
yerlere
konumlandırılmasıyla birlikte sayıca daha
fazla transponder elde edilebilmektedir.
Uydu yayıncılığı 3,7-4,2 GHz aralığında
yer
alan
C-bandı
üzerinden
de
gerçekleştirilmekte; ancak pek fazla tercih
edilmemektedir. C-bandı genelde tropikal
yağışların yoğun bir şekilde gerçekleştiği
ekvatoral iklime sahip bölgelerde tercih
edilmektedir (Morgül, 2011: 244-245).
Avrupa Telekomünikasyon Standartları
Enstitüsü sayısal uydu yayıncılığına
yönelik önemli kararlar alan bir kuruluş
olması nedeniyle önem arz etmektedir.
Bununla birlikte; Avrupa bu enstitü
tarafından
DVB-S
(Sayısal
Uydu
Yayıncılığı)
standardının
kanal
genişliklerine karşılık düşen maksimum
sembol ve kullanım bit hızları aşağıda yer
alan Tablo 1’de detaylı bir şekilde
görülmektedir. Bu tablo günümüzde de
geçerliliğini aynı şekilde sürdürmektedir.

Kanal
Maksimum
Maksimum Kullanım Bit Hızı (mbps)
Genişliği
Sembol Hızı
(MHz)
(MHz)
Rc = 1/2 Rc = 2/3 Rc = 3/4 Rc = 5/6 Rc = 7/8
54
42,2
38,9
51,8
58,3
64,8
68
46
35,9
33,1
44,2
49,7
55,2
58
40
31,2
28,8
38,4
43,2
48
50,4
36
28,1
25,9
34,6
38,9
43,2
45,4
33
25,8
23,8
31,7
35,6
39,6
41,6
30
23,4
21,6
28,8
32,4
36
37,8
27
21,1
19,4
25
29,2
32,4
34
26
20,3
18,7
25
28,1
31,2
32,8
Tablo 1: DVB-S Kanal Genişliklerine Göre Hız Değerleri

(Benoit, 2006: 126)
Sayısal uydu teknolojisi sadece yayıncılara
değil kullanıcılara/seyircilere de önemli
kolaylıklar sağlamıştır. Sayısal yayıncılığın
sunmuş olduğu etkileşim imkânı sayesinde
pasif
izleyiciler
aktif
kullanıcılara
dönüşmektedir.
Seyirciler
açısından
bakıldığında sayısal uydu teknolojisinde
yayın iletimi şifreli ve şifresiz olmak üzere
iki kola ayrılmaktadır. Şifresiz yayınlar
kısaca FTA (Free To Air) şeklinde ifade
edilmektedir.
Şifreli yayınların uydu

alıcısı (receiver) tarafından çözülebilmesi
için CA (Conditional Access) adı verilen
koşullu erişim yazılım ve donanımlarına
gereksinim duyulmaktadır (bkz. Şekil 3)
Sayısal yayın platformları yayınlarını bu
şekilde ulaştırmaktadır. FTA yayınların
alınabilmesi için koşullu erişim ünitesine
ihtiyaç yoktur. Bu tip alıcılar çok daha
ucuz ve maliyetsizdir (Çakaloz, 2006:
149).

Şekil 3: Koşullu Erişim Ünitesi (CA) Teknik İşleyiş Şeması
(http://www.broadcasterinfo.net/65/images/stories/teknik/teknik.jpg, 03.02.2014)
Sayısal uydu yayıncılığının seyircilere
büyük avantajlar sağlaması yayıncıların bu
teknolojiden daha fazla yararlanması
sağlamış, bunun üzerine 2003 yılında
DVB-S2
standardı
2003
yılında
geliştirilmiş ve Avrupa Telekomünikasyon
Standartları Enstitüsü tarafından 2005
yılında revize edilmiştir. DVB-S2, adından
da anlaşılacağı üzere sayısal uydu
yayıncılığının 2.nesil standardı olarak ifade
edilmekte olup DVB-S standardından çok
daha kapsamlı ve yeni bir yayın
teknolojisidir. Bu standart 1.nesil olarak

adlandırılan DVB-S ile tamamen uyumlu
olup, giriş sinyali MPEG-2, MPEG-4 ve
H-264AVC formatında olabilmektedir.
DVB-S2 ile çok daha yüksek bir veri hızı
aynı
bant
genişliği
içerisinde
gönderilebilmektedir. Bununla birlikte
DVB-S2 yayın standardı “Generic Stream”
adıyla da ifade edilebilmektedir (Morgül,
2011: 245). Şekil 4’te ise spektral
verimlilik açısından DVB-S ve DVB-S2
standartlarının
karşılaştırmalı
grafiği
görülmektedir.

Şekil 4: Spektral Verimlilik Açısından DVB-S ve DVB-S2
(http://www.buydvb.net/blog/wp-content/uploads/dvb-s-to-dvb-s2.jpg, 04.02.2014)
DVB-S2 standardının sunmuş olduğu
hizmet ve uygulamalar DVB-S’ten çok
daha geniş bir aralığı kapsamakta olup bu
standartla
yüksek
bit
oranlarına
ulaşabilmek
mümkündür.
DVB-S2
standardı, H264 ve MPEG sıkıştırma
standartlarındaki artış ile birlikte HDTV
yayın
teknolojisinin
daha
sağlıklı
gerçekleştirilebilmesi adına çok kolay bir
şekilde gerekli bant genişliğini temin
edebilmektedir. DVB-S2 standardının
HDTV
yayın
teknolojisinin
tüm
özelliklerini seyircilere aktarabilmesi için
yeni bir iletişim alt yapısına ve
ekipmanlara ihtiyaç duyulması muhtemel
görünmektedir.
DVB-S2
standardı
“Satellite TV” (Uydu TV) adı verilen yeni
bir yayın teknolojisinin temelini teşkil
etmesi adına büyük önem arz etmektedir
(Benoit, 2008: 128-129). Görüldüğü gibi
sayısal uydu teknolojisi veri hızı,

sıkıştırma kapasitesi ve teknik özellikleri
bakımında gerek yayıncılara gerekse de
seyircilere
önemli
kolaylıklar
sağlamaktadır.
5.
TÜRKİYE’DE
UYDU
YAYINCILIĞININ GELECEĞİ VE
TÜRKSAT 4A
Türkiye, teknolojik gelişmeleri yakından
takip eden bir ülke olduğundan dolayı
iletişim sistemleri ve uydu yayıncılığında
meydana gelen değişimlere hiçbir zaman
duyarsız kalmamıştır. Türkiye’de uydular
üzerinden
haberleşme
faaliyetlerinin
sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi
ve iletişim alt yapısının sağlam bir temele
oturtulabilmesi adına Türksat A.Ş., Türk
Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine
tabii olarak 22 Temmuz 2004 tarihinde
hizmet hayatına başlamış ve Türkiye’nin

uydu teknolojisi alanında yetkili organı
durumuna
gelmiştir
(http://www.turksat.com.tr/, Erişim Tarihi:
08.02.2013).
Türksat
A.Ş.
uydu
yayıncılığının Türkiye’deki geleceği adına
atılmış çok önemli bir adımdır. Çünkü
uydu yayıncılığı Türksat A.Ş. ile birlikte
Türkiye genelinde yer alan faaliyet alanını
hızlı bir şekilde genişletmiştir. Türksat
A.Ş.’nin dünya genelinde meydana gelen
uydu teknolojisine yönelik gelişmelerden
uzak kalınmaması ve Türkiye’nin uydu
pazarındaki etkinliğinin arttırılması gibi
amaçları
da
bulunmaktadır.
Daha
açıklayıcı bir ifadeyle Türksat A.Ş.,
Türkiye’deki uydu teknolojisine yönelik
tüm faaliyetleri gerçekleştirmektedir.
Türkiye,
uluslararası
iletişim
organizasyonların bir parçası olarak uydu
yayıncılığı
alanında
çalışmalarını
genişletmektedir.
EUTELSAT
ve
INTELSAT kuruluşlarına da üye olan
Türkiye’nin bu kuruluşlarda delegeleri
bulunmaktadır. Böylelikle kurumlararası
ilişkiler güçlendirilmektedir. Bununla
birlikte Türkiye, Avrupa Yayın Birliği’nin
(EBU / European Broadcasting Union)
üyesi olduğundan dolayı kuruluşun sahip
olduğu iletişim sistemleriyle birlikte ECSF2 uydusundan da faydalanmaktadır.
İntelsat ve Eutelsat ile gerçekleştirilen
uydu bağlantılarının tümü Türksat A.Ş.’nin
yetki ve sorumluluk alanına girmektedir.
Türksat’ın Ankara ili Gölbaşı ilçesinde yer

alan yer istasyonu tesislerinde İntelsat’ın 1
derece batı, 66 derece batı ve Eutelsat’ın
13 derece doğu ile 7 derece batı uydularına
bakan
büyük
çanak
antenler
bulunmaktadır. Türkiye’nin haberleşme
uyduları
ile
gerçekleştirilen
bütün
bağlantılar
bu
tesis
üzerinden
yapılmaktadır (MEB, 2013: 6).
Türkiye uydu yayıncılığına yönelik
çalışmalarını
hızlandırarak
4.nesil
uydularını üretebilmek adına Japon
teknoloji firması Mitsubishi Electric
MELCO
ile
Mart
2011
yılında
571.000.000
$’lık
bir
anlaşma
imzalamıştır. Böylece Türksat 4A’nın
yapım çalışmaları başlanmış ve Türksat
4B’nin planlamasına geçilmiştir. Proton
roketlere sahip olan Türksat 4A, 2340
MHz band genişliğinde ve yaklaşık 3800
kg ağırlığında tasarlanmıştır. 2014 yılında
uzaya gönderilmesi düşünülen Türksat
4B’nin ise 3340 MHz band genişliğinde ve
3900 kg ağırlığında olacağı belirtilmiştir.
42 derece doğu boylamına yerleştirilen ve
yaklaşık 15 yıl hizmet vereceği öngörülen
4.neslin ilk uydusu Türksat 4A, 28 Ku - 2
Ka aktarıcılarının yanında C-bandını
kullandığından ötürü yayınlar Afrika’ya da
ulaştırılabilmektedir. Böylelikle Türkiye,
Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Çin ve
Orta Asya’dan sonra Afrika kıtası
tarafından da yayınların alınabilmesi
sağlanmıştır
(http://uydu.turksat.com.tr
/uydu-projeleri, Erişim Tarihi: 09.02.2013)

Şekil 5: Türksat 4A Ku-Bant BSS Doğu ve Batı Kapsama Alanı
(http://uydudanevar.com/turksat4a.jpg, 05.02.2014)
Yukarıda yer alan Şekil 5’te de görüldüğü
gibi Türksat 4A’nın kapsama alanı çok
daha geniştir. Aynı şekilde yakın bir
gelecekte uzaydaki yerini alacak Türksat
4B
uydusu
televizyon
ve
uydu
hizmetlerinin yanında Ka bantı sayesinde
kullanıcılar, firmalara internet ve veri
hizmeti sunabilecektir. Bunun yanında
uydu üzerinden gerçekleştirilen internet
hizmeti çok daha ucuzlayacak ve bu durum
ekonomik
bakımdan
kullanıcılara,
seyircilere büyük katkı sağlayacaktır.
(http://uydu.turksat.com.tr/uydu-projeleri,
Erişim Tarihi: 09.02.2013) Türksat 4B
uydusunun yapımına yönelik tüm işlemler
ve uyduya dair her türlü kontrol Melco ve

Jaxa’nın kendilerine ait olan tesislerinde
gerçekleştirilmektedir. Türksat 4B, 4 bin
985 kilogram ağırlığında ve 3 bin 400
MHz band genişliğinde olup, 50 derece
doğu yörüngesine konumlandırılacaktır
(space.skyrocket.de /doc_sdat/ turksat-4b.
htm, Erişim Tarihi: 03.02.2014).
Üç kıtadan naklen yayın gerçekleştirmeye
imkân verecek olan Türksat 4B uydusunun
Türkiye, Doğu ve Batı bölgelerindeki
kapsama alanı aşağıda yer alan Şekil 5’te
detaylı bir şekilde görülmektedir. Türksat
4B’nin kapsama alanı Türksat 4A’dan çok
daha geniş olacaktır.

Şekil 6: Türksat 4B Türkiye, Doğu ve Batı Kapsama Alanı
(http://www.satturkey.com/turksatlar/Turksat-4B%20coverage%20Area(KUBand%20Mission).jpg, 05.02.2014)

Türkiye’de uydu yayıncılığının geleceğine
dair önemli adımlar atılmaktadır. Türksat
A.Ş.’nin mühendisleri, Türk Havacılık ve
Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ) tesislerinde
Türksat 5A (Peykom 1) uydusunun
çalışmalarına
hali
hazırda
devam
etmektedir.
Türksat 5A ve Türkiye’nin diğer iletişim
ve gözlem uydularına üretimine yönelik
çalışma ve araştırmalar Uydu Montaj,
Entegrasyon ve Test (UMET) Tesisleri’nde
gerçekleştirilmektedir. Yapımına devam
edilen Türksat 5A uydusunun 2015 yılında,
Türksat 5B uydusunun 2017 yılında,
Türksat 5 uydusunun ise 2019 yılı
içerisinde
uzaya
fırlatılması
öngörülmektedir. Türksat A.Ş.; 2019

yılında en az üç uydunun Türkiye’de
üretileceğini ifade ederek 7 uydunun
oluşan bir filo kurulacağını belirtmiştir.
Böylelikle; Kuzey Amerika'nın doğusu,
Güney Amerika, Asya, Avrupa, Afrika ile
Avustralya'nın batısının kapsama alanına
katılarak, dünya nüfusunun %91'ine Türk
uyduları üzerinden yayın ve hizmet
sunulacağı planlanmaktadır (http://uydu.
turksat.com.tr/uydu-projeleri,
Erişim
Tarihi: 09.02.2013).
6. SONUÇ
İletişim, insanlık tarihinin en eski ve en
temel etkinliklerinden biri olmakla birlikte;
insanoğlu var olduğu müddetçe bu
etkinliğin aynı şekilde devam edeceğini

söylemek mümkündür. Kitle iletişim
araçlarının hızlı bir şekilde gelişim
göstermesi ve teknolojinin baş döndürücü
bir şekilde boyut değiştirmesi alternatif
yayın sistemlerinin ortaya çıkmasını
sağlamıştır. Bunlardan en önemlisi
yeryüzünden
gönderilen
sinyallerin
tekrardan yeryüzüne aktarılmasını sağlayan
uydu yayın teknolojisidir.
Uydu yayıncılığı keşfedildiği ilk günden
günümüze değin önemli aşamalar kat etmiş
ve kendinden sonra çıkan birçok iletişim
sistemine rağmen varlığını sürdürmüştür.
Uydu yayıncılığının popüler bir hale
gelmesi ve yayıncıların bu teknolojiye
önem vermesiyle birlikte dünya genelinde
yer alan ülkelerin birçoğu uydu
sistemlerine yönelik önemli yatırımlar
yapmaya başlamışlardır. İntelsat ve
Eutelsat gibi uluslararası organizasyonlara
üye olan ülkeler bu sayede uydu
yayıncılığına yönelik bilgi ve yeteneklerini
arttırarak, farklı ülkelerle işbirliği yapma
arzusu içerisinde yer almaktadırlar.
Uyduların üretim amaçları birbirinden
farklılık gösterebilmektedir. Çünkü tüm
uydular haberleşme amacıyla uzaya
fırlatılmamaktadır.
Ülkeler
araştırma
amaçlı uydular üreterek tarım, teknoloji,
gözlem,
su
kaynakları,
ziraat,
ormancılık…vb. gibi farklı alanlarda
incelemeler gerçekleştirebilmektedir.
Dünya genelinde uydu yayıncılığının
gelişim göstermesini sağlayan en temel
nokta analogtan sayısal teknolojiye
geçiştir.
Sayısal
teknolojinin
güç
kazanmasıyla birlikte uydu yayıncılığı
önemli avantajlar elde etmiş ve iletişim
sistemlerinin
çehresi
değişmeye

başlamıştır. Sayısal yayıncılık yayın
kalitesini arttırmakla birlikte, gerek
izleyicilere, gerekse de yayıncılara
ekonomik açıdan büyük kolaylıklar
sağlamıştır.
Uydu yayıncılığının avantajlarının tespit
edilmesi ve öneminin kavranması üzerine
ülkeler kendi milli uydularını üretebilmek
adına büyük araştırmalar gerçekleştirerek
önemli çaba sarf etmişlerdir. Türkiye’de
ise uydu yayıncılığının tek bir koldan
ilerleyebilmesi adına Türksat
A.Ş.
kurulmuş ve hizmet sunmaya başlamıştır.
Türksat
A.Ş’nın
organize
ettiği
Türkiye’nin ilk milli uydusu Türksat
5A’nın üretilmesine yönelik çalışmalar
uydu yayıncılığının geleceği adına ümit
verici niteliktedir. Sonuç olarak; Türksat
A.Ş.’nin
uydu
yayıncılığının
geliştirilmesine, yenilenmesine yönelik
gerçekleştirmiş olduğu bu çalışmalarının
2020’li
yıllarda
kapsama
alanını
genişleteceği, uluslararası bir boyut
kazanacağı ve teknoloji alanında kendisini
ispat etmiş birçok ülkeden gerek
ekonomik, gerekse de teknolojik destek
alacağını söylemek mümkündür.
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TURİZMDE KURUMSALLAŞMA SORUNLARI,
AİLE İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ*
Ceyhun AKYOL1, Burhanettin ZENGİN2
1
Artvin Çoruh Üniversitesi, Arhavi MYO
2
Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü
Özet: Bu çalışmada İstanbul ilinde turizm sektöründe faaliyet gösteren aile işletmelerinde yaşanan
kurumsallaşma sorunları tespit edilmeye çalışılmış ve çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır.
Araştırma kapsamında İstanbul ilinde 50 adet turizm işletme belgeli konaklama işletmesine
ulaşılmıştır. Yönetici, hissedar veya konaklama işletmesi sahibi olarak toplamda 80 kişiye
uygulanan anketler değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında araştırma
amacına uygun istatistik veri analiz teknikleri kullanılarak analiz edilmiş ve hipotez testleri
yapılırken kategorik verilerde Chi-Square (Ki-Kare) bağımsızlık testi kullanılmıştır. Araştırmaya
katılan konaklama işletmeleri yetkililerinin turizm sektöründe faaliyet gösteren aile işletmelerinde
yaşanan kurumsallaşma sorunları ile ilgili düşünceleri ve çözüm önerileri hakkında üzerinde
düşünülmesi gereken önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda genel olarak
İstanbul’daki katılımcıların kurumsallaşmaya önem verme eğiliminde olduğu ve katılımcıların
çoğunun kurumsallaşma ölçütleri konusunda hemfikir olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aile İşletmesi, Kurumsallaşma, Turizmde Kurumsallaşma, Kurumsallaşma
Süreci

THE INSTITUTIONALIZATION PROBLEMS IN TOURISM
SECTOR, FAMILY BUSINESSES SAMPLE
Abstract: In this study, it is aimed to bring solution suggestions and studied to determine
institutionalization problems that happened in family businesses in tourism sector in İstanbul. In
the research, it has been reached 50 accommodation businesses in İstanbul that has tourism
business license. The surveys applied to totally 80 people who are manager, shareholder or owner
of accommodation establishmentshave taken into consideration. The obtained datahave been
analyzed in SPSS program by using statistical data analysis techniques that are convenient for the
aim of research and there has been used Chi-Square independence test in categorical data while
hypothesis tests are being done. There has been reached important results that needto be
consideredabout thoughts and solution advices ofauthorities of accommodation establishments
participating in the study related to institutionalization problems in family businesses in tourism
sector. According to research result, it has been concluded thatthe participants in İstanbul have
generally a significant tendency to institutionalization and most of them have agreed on the
institutionalization criterias.
Keywords: Family Business, Institutionalization, Institutionalization in Tourism, Process in
Institutionalization
*Bu çalışmanın ana çatısı birinci yazarın Nisan 2010’da onaylanan tez çalışmasına dayanmaktadır.
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1. GİRİŞ
Aile
işletmeleri,
ekonomi tarihinde
vazgeçilmez bir ekonomik güç olmuştur ve
olmaya da devam edeceklerdir. Dünyada
aile işletmelerine gösterilen ilgi ve bu
konudaki
çalışmalar
gün
geçtikçe
artmaktadır. Bunun temel nedeni ise aile
işletmelerinin ulusal ekonomilerdeki ve
toplumdaki yerinin ve öneminin fark
edilmeye başlanmasıdır. Aile işletmeleri
yarattıkları katma değer ve istihdam
bakımından ülke ekonomilerinde önemli bir
yer tutmaktadır (Büyükbeşe, Bakan ve
Güven, 2004). Ülkemiz ekonomisini
oluşturan özel sektör işletmelerinin hemen
hepsi
aile
işletmesi
niteliğinde
yapılanmışlardır. Dolayısıyla hem bu
işletmeler ülke ekonomisini etkilemekte;
hem de ülke ekonomisindeki gelişmeler bu
işletmeleri etkilemektedir (Akıngüç, 2004).
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
Küçük ve Orta Boy İşletmelerinin önemli
bir bölümünü oluşturan aile işletmeleri,
özellikle gelişmiş ülkelerde, ülkenin sosyoekonomik
ve
finansal
altyapısının
oluşturulmasında
ve
geliştirilmesinde
önemli katkıda bulunmalarının yanında,
ülkelerin istihdam, gelir düzeyi ve Gayrı
Safi Milli Hâsılalarında (GSMH) da büyük
pay sahibidirler.
İşletme çeşitleri arasında ayrı bir biçimde
incelenmesi gerektiğini düşündüğüm aile
işletmelerinde de tıpkı aile gibi, işletme
içinde olan işletme içinde kalır. Ailenin
işletmeyi etkileyen olumlu, olumsuz
özellikleri ortaya çıkmaz, hatta sıkıntı
gösteren özellikleri açıkça tartışılmaz,
ortaya konmaz, başkalarının duyması dahi

istenmez. Bu gibi olaylar meydana gelirse
aile yaşamının gizliliği kaybolmuş, tüm
gelişmeler
açığa
vurulmuş
sayılır.
Ekonomik ve potansiyel güç olarak önemli
bir pozisyonda bulunan aile işletmeleri,
oldukça hassas yapılara sahiptirler. Dünya
çapında
yapılan
araştırmalar,
aile
işletmelerinin %30’dan azının üçüncü
kuşağa kadar yaşadığı ve %15’ten azının
üçüncü kuşak tarafından yönetildiğini
göstermektedir (Alacaklıoğlu, 2009).
Aile
işletmelerinin
başarısızlıklarının
altında birçok sebep yatmaktadır. İşletmeler
kendi
yaşam
döngüleri
içinde
olgunlaşmaktadırlar. Pazarlar ve teknoloji
değişerek bazı ürün ve hizmetleri anlamsız
hale getirmektedir. Rekabet sertleşmekte,
bazen
de
işletme
sahipleri
reddedemeyecekleri
teklifler
alınca
işletmelerini
satmaktadırlar.
Kuşaklar
arasındaki
anlaşmazlıklar,
kardeşler
arasındaki çekişmeler, gurur, kıskançlık,
aile dinamikleri ile iş dinamiklerinin
çatışması, haleflik planlamasında hatalar
gibi tipik problemler aile işletmelerinin
dağılmalarına neden olan sebeplerden
bazılarıdır.
Aile işletmeleri ile ilgili üzerinde durulması
gereken en önemli konulardan biri olan
kurumsallaşma sorunu, aile işletmelerinin
başarısı ve istikrarı için önemli bir
kavramdır.
Kurumsallaşma,
aile
işletmelerinin uzun vadede kalıcı ve verimli
olmaları bakımından son derece önemlidir.
Fakat
bunun
sağlanabilmesi
için,
kurumsallaşma
olgusunun
içeriğini
oluşturan başlıca ölçütleri yerine getirmek
gerekmektedir. Ancak bu sayede aile
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işletmeleri
iktisadi
hayat
içerisinde
yaşamlarını sürdürebilme olanaklarına
kavuşabilirler.
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
turizm, dünya ekonomisinde en hızlı
gelişen ve genişleyen sektörlerden biri
haline gelmiştir. Çoğu zaman diğer endüstri
kolları gibi bölgesel veya ulusal kalkınma
için bir araç olarak kullanılan sektör, yaygın
biçimde gelir, iş ve vergi gelirlerinin
oluşturulmasında,
ödemeler
dengesi
problemlerinin hafifletilmesinde, bölgesel
ve ulusal ekonomik gelişmelere katkıda
bulunmada rol oynayan önemli bir faktör
olarak yerini almıştır.
Turizm gelirlerinin ülke ekonomisine
katkısı özellikle dış ticaret gelirleri
açısından büyük önem taşır. İspanya, İtalya
gibi birçok ülke dış ticaret açığının
kapanmasında
turizm
gelirlerinden
yararlanmaktadırlar.
Türkiye’ye
son
yıllarda gelen turist sayısının artmasına
bağlı olarak turizm gelirinin ekonomiye
katkısı artmıştır. Dış ticaret gelirlerimizin
yaklaşık
%15-20’si
turizmden
sağlanmaktadır. Diğer sektörlere canlılık
kazandırması, kazanılan döviz gelirlerinin
ihracat ve GSMH içindeki payının artması
ve yarattığı istihdam olanakları; turizme
verilen önemin artmasına ve kaynakların bu
sektöre akmasına neden olmaktadır.
Türkiye Otelciler Federasyonu üyesi
Akdeniz Turistik Otelciler Birliği ile Ekin
Grubu'nun birlikte çıkardığı Seyahat
Endüstrisi ve Turizm Dergisi Resort'un
2009
Ekim
sayısında
yayınlanan
araştırmaya göre; Türkiye son 10 yılda
ziyaretçi, gelir ve yatak kapasitesini hızlı
bir şekilde arttırarak turizm gelirlerinin

gayri safi yurt içi hâsıladaki payına oranla
turizm gelirlerinin GSMH içindeki payını
%3,3’ten %6’ya çıkarmıştır. 2012 yılı
turizm geliri verilerine baktığımızda ise bir
önceki yıla göre %1,8 artarak 23.440.436 $
oldu. Turizm gelirinin %77,9’u yabancı
ziyaretçilerden, %22,1’i ise yurt dışında
ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde
edildi (Tuik, 2013). Bölge ve ülke
ekonomisine böylesine ciddi katkıları olan
turizm
sektöründeki
işletmelerin
kurumsallaşma sorunlarından dolayı kısa
ömürlü olması sektörün katkısını azaltacak
ve bu olumsuz durum genel ekonomiye
yansıyabilecektir.
Turizm sektörünün can damarını konaklama
işletmeleri oluşturmaktadır. Konaklama
işletmelerinin kurumsallaşmada
hangi
noktalara önem verdiği, sektörde faaliyet
gösteren
aile
işletmelerinin
ortaya
konulması
ve
genel
olarak
kurumsallaşmaya
bakışlarının
belirlenebilmesi
araştırmanın
temel
sorusunu oluşturmaktadır.
2. LİTERATÜR İNCELEMESİ
Aile işletmesi, işletme ile işletmeyi kuran
girişimci ve ailesi arasındaki ilişkilerin ele
alınıp
incelendiği
bir
işletmecilik
konusudur. Bu ilişkilerin psikolojik,
sosyolojik, kültürel, hukuki, ekonomik,
sosyal ve siyasal birçok yönü vardır. Ülke
ekonomileri içinde aile sahipliğindeki,
yönetimindeki
veya
denetimindeki
işletmelerin sayı olarak çok olması konunun
önemini daha da artırmaktadır.
Aile; duyguların yoğun olarak yaşandığı,
kişiler arası etkileşimin ön planda olduğu
bir sosyal birimdir. İşletme ise kâr amaçlı,
mantık ve kuralların egemen olduğu sosyal
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bir yapıdır (Fındıkçı, 2005). Aile işletmesi
kavramı, bir aile veya bir grup aile
tarafından yönetilen, sahip olunan veya
belirgin şekilde ailenin etkisi altında olan
tüm kuruluşları içermektedir.
Aile işletmeleri; tek bir ailenin çoğunluk
oyuna sahip olduğu tüzel işletme veya diğer
ortaklıklar, ya da tek bir ailenin, işletmenin
stratejik kararlarında ve özellikle üst
yönetimin oluşturulmasında etkili olduğu
işletme yapılarıdır (Jacob, 1992). Başka bir
tanımla aile işletmeleri, ailenin geçimini
sağlamak veya mirasın dağılmasını
önlemek amacıyla kurulan, ailenin geçimini
sağlayan kişi ya da kişilerce yönetilen,
yönetim kademelerinin önemli bir bölümü
aile üyelerince doldurulan, kararların
alınmasında büyük ölçüde aile üyelerinin
etkili olduğu ve aileden en az iki neslin
işletmede
istihdam edildiği
işletme
yapılarıdır (Takışoğlu, 2009).
Shanker&Astrachan,
aile
işletmesinin
tanımlanmasında esas alınacak ölçütleri;
‘işletmenin mülkiyetinin aileye ait olma
oranı, işletmenin mevcut yönetiminin
ailenin elinde bulunması, oy kontrolü,
işletmenin kurucu veya kurucularının aile
üyelerinden olması ve farklı jenerasyonların
aktif olarak yönetimde yer alması’ şeklinde
sınıflandırmışlardır.
Bu
ölçütler
doğrultusunda
aile
işletmeleri;
aile
bireylerinden biri ya da birkaçı tarafından
kurulmuş, işletmenin tepe yönetiminin,
sermaye yapısının, ortaklıkların çoğunlukla
aile bireylerinden oluştuğu ve aile
amaçlarını başarma, devam ettirme
yönünde çaba sarf ettikleri işletme yapıları
olarak tanımlanabilir (Yazıcıoğlu ve Koç,
2009).

Dünyada, kamu kuruluşları dışındaki
işletmelerin %65 ile %90 arası aile
işletmesi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca
KOBİ’ler
gerek
dünyada
gerekse
Türkiye’de önemli bir yere sahiptir ve
bunların büyük çoğunluğu da aile
işletmeleridir.
KOBİ’lerin
toplam
işletmelere
oranı
ABD’de
%97,1,
Almanya’da %99,8, Japonya’da %99,4 ve
Türkiye’de %98,8’dir. Tüm ülkeler ele
alındığında; aile işletmelerinin ülke
ekonomilerinin milli gelirine %45 ile %70
arasında değişen ve oldukça önemli
katkılarda bulunduğu görülür. Açıkçası,
ekonomik
faaliyet
içerisinde
aile
işletmelerinin rolü tüm ülkelerde çok
büyüktür (Genç ve Karcıoğlu, 2004).
Aile
işletmeleri,
günümüz
küresel
ekonomisinde can alıcı bir rol oynayan,
buna bağlı olarak yönetim organizasyon ve
işletmecilik alanlarında en çok gündemde
olan ve tartışılan unsurlardan biridir. Bu
işletmelerin içerisine düştükleri sorunlar
tüm
ekonomiyi
çok
yakında
ilgilendirmektedir. Günümüzün karmaşık
rekabet dünyasında ayakta kalabilmenin
yolları ise her geçen gün değişen koşullara
adapte olabilmekten geçmektedir. Aile
işletmelerinin
ekonomi
içerisindeki
ağırlıklarını dikkate alırsak bu tip
işletmelerin
varlıklarını
devam
ettirebilmeleri son derece önemlidir.
Türkiye’deki aile işletmelerinin gelişimine
bakıldığı zaman, küçük birer işletme olarak
başlayıp günümüzde çok büyük ölçeklere
ulaşmış asırlık Türk aile işletmesinin
olmadığı görülmektedir. Ancak daha bir
asrı tamamlamayan ama dünyanın en büyük
aile işletmeleri sıralamasında yer alan üç
Türk aile işletmesi dikkat çekmektedir. Bu
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işletmelerin adı ve sıralamadaki yerleri
şöyledir; Hacı Ömer Sabancı Holding-83.,
Doğuş Grubu-91. ve Koç Grubu-94
(Erdoğmuş, 2004).
Gelişmekte
olan
ülkelerde
turizm,
ekonomik yararlılığı, verimli oluşu,
kalkınma için gerek duyulan döviz girdisini
sağlaması gibi nedenlerle ekonomik
sorunların çözülmesinde bir çıkış noktası
olarak görülmektedir. Turizm, her şeyden
önce ödemeler dengesi üzerinde önemli
etkileri bulunan bir dışsatım kalemidir. Bir
bakıma, ülke içinde perakende fiyatlarla
yapılan mal ve hizmet dışsatımı olarak
kabul edilebilir. Turizm gelirleri, özellikle
dış finansman kaynaklarına gereksinim
duyan
kalkınma
yolundaki
ülkeler
açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu
alana yapılan yatırımlar, oransal olarak çok
yüksek düzeyde döviz getirisi sağlar.
Otomasyona ve mekanizasyona geçme
imkânları sınırlı olan turizm endüstrisinde
istihdam/yatırım oranı da genel olarak
yüksektir. Turizm ayrıca, yarattığı uyarıcı
etkiler nedeniyle dolaylı olarak da diğer
kesimlerde istihdam ve gelir düzeylerini
yükseltir.
Aile işletmelerinin ekonomi içerisindeki
ağırlıklarını dikkate alırsak bu tip
işletmelerin özellikle turizm sektöründe
varlıklarını devam ettirebilmeleri son
derece önemlidir. Aile işletmelerindeki
kurucu kişi faktörü, ataerkil yapı, işi
paylaşamama duygusu, işletmeyle aile
kavramının ayrılamaması gibi faktörler aile
işletmelerinin kısa ömürlü olmasına neden
olmaktadır. Aile işletmelerinin ömrünü
uzatmak
ve
kalıcı
kılmak
bütün
ekonomilerin cevap aradığı en önemli
sorunların başında gelmektedir. İşletmelerin

uzun
ömürlü
olmaları,
ekonomiye
faydalarının sürekli olması ve köklü
işletmelerin çoğalması aile işletmelerinin
kurumsallaşma konusuna verdikleri önemin
artmasıyla ve bu konuda ciddi gayret
göstermeleriyle başlar. Turizm sektörünün
can damarını ise konaklama işletmeleri
oluşturmaktadır.
Çalışmamızın
ana
konusunu oluşturan aile işletmeleri de
konaklama işletmeleri içerisinde önemli bir
yer tutmaktadır.
Türkiye’de turizm sektörü, özellikle 1980
yılından sonra büyük bir gelişme göstermiş
ve ülkenin ekonomik sıkıntılar yaşadığı
dönemlerde büyük bir döviz girdisi
sağlayarak dış açıkların giderilmesinde,
işsizliğin
azaltılmasında,
ödemeler
bilançosunun iyileştirilmesinde önemli bir
paya sahip olmuştur. Ülkemizde turizm
sektörü özellikle son 25 yılda çok büyük
gelişme göstermiş ve bu alana yatırımlar
yapılmıştır. Ancak son yıllarda özellikle
sınır komşularımızda yaşanan yönetim
sıkıntıları, bu ülkelerdeki iç savaşlar,
kalifiye eleman eksikliği, altyapı ve
planlama sorunları vb. nedenlerle turizm
istenilen düzeye ulaşamamıştır.
Aile işletmelerinin ülkemizde hemen her
sektörde faal olduğunu ve büyüyen
ekonomiye katkı sağladığını söylemek
mümkündür. Ülkemizde, bacasız sanayi
olarak adlandırılan turizm sektörü de
büyüyen sektörlerin başında gelmektedir.
Sektördeki aile işletmeleri arasında
Dedeman, Hilton, Kiska, Güral gibi
işletmeleri saymak mümkündür.
Dünyada 1950’li yıllarla birlikte işletme
sahipleri, girişimcisi oldukları işletmelerin
kendilerinden sonra da yaşayabilmesi için
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ciddi bir arayışa başlamışlardır. İşte bu
noktadan
itibaren
kurumsallaşma
kavramının önemi giderek artmaya
başlamıştır. Daha sonraki yıllarda ise
kurumsallaşma,
işletmenin
kurumsal
çevresine
uyumunu
ele
alan,
organizasyonların yapı ve davranışlarını
anlama ve analiz etmede kullanılan bir
sosyolojik yaklaşım olarak ele alınmıştır.
1980’li yıllardan itibaren üzerinde en çok
tartışma yapılan kavramlardan biri haline
gelmiştir (Gürol, 2005). Kurumsallaşma
kurum kelimesinden türetilen bir kavram
olup, bir topluluktaki ilişkiler bütünü veya
çoğunluğun aynı şekilde ve sıklıkla ortaya
koyduğu davranışlar
bütünü olarak
tanımlanabilir.
AB’ye girme yolunda çalışmalarına devam
eden Türkiye’de, kurumsallaşma sıkıntısı
çeken birçok işletme için artık kaçınılmaz
hale gelen bu kavramın, zihinlerde yer eden
ulaşılamaz
imajından
kurtarılması
gerekmektedir. Bu konuda işletmelerde
oluşan
isteksizlik
ve
karamsarlık,
kurumsallaşmanın nasıl gerçekleşeceği
konusundaki
bilgi
eksikliğinden
kaynaklanmaktadır.
Ülkemizde
kurumsallaşma kavramı, gündemdeki yerini
uzun yıllardan beri muhafaza etmekle
beraber, önemini giderek artırmış ve son
yıllarda, gerek kamu kesiminin, gerekse
özel kesimin faaliyetleri kapsamında en
önemli konusu haline gelmiştir.
Kurumsallaşma;
kuruluşların
faaliyet
gösterdikleri
çevreleriyle
(örgütsel
çevre/örgütsel alan) olan uyum sürecini ve
bu kuruluşlarda zamanla oluşan bir
ilerlemeyi açıklamaktadır (Selznick, 1996).

Bir başka tanıma göre kurumsallaşma,
işletme yapısının belirli ilke ve standartlara
göre yeniden yapılandırılması, yönetici ve
çalışanların işin ehli kişilerden olması ve
işletmenin bilgiye dayalı bir anlayış içinde
çalışması demektir. Böylece işletmenin
işleyişine ilişkin bir sistem kurulmuş
olmakta ve işletme kişilere bağımlı olmak
ve onlarla var olmak yerine, geliştirilen
bilgi temelli sistemler yoluyla yaşamını bir
insan ömrüyle sınırlı tutmayıp daha uzun
yıllar sürdürebilmektedir (Uzunçarşılı,
Toprak ve Ersun, 2000).
Küresel rekabet, çok hızlı gelişim ve
değişim, yaşanan ekonomik krizler,
işletmelerin yeniden yapılanmalarını ve bu
sürece uyum sağlayacak mekanizmaların
devreye sokulmasını gerekli kılmaktadır.
Bunu sağlayacak araçlardan biri de
kurumsallaşma
olarak
görülmektedir.
Kurumsallaşma gerekliliği, ulusal ekonomi
için taşıdıkları önemin yanında kendi
karakteristik özellikleri göz önünde
bulundurulduğunda her işletme için önem
taşımaktadır (Birbil ve Özdemir, 2007).
Ekonomide yaşanan sürekli değişimin ve
rekabetin hızla arttığını günümüzde,
işletmelerinin
geleceğe
güvenle
bakabilmeleri için kurumsal kimlik
kazanmaları zorunlu hale gelmiştir.
Kurumsallaşma, işletmelerinin kendine
özgü bir kimlik kazanması, olumsuz
çatışmaya engel olunması ve işletmenin
varlığını sorunsuz bir şekilde uzun yıllar
devam ettirebilmesi açısından da önemlidir.
Bu doğrultuda, günümüz ekonomik
koşullarında kurumsallaşabilen işletmeler
ayakta kalabilmektedir. Kurumsal yapıya
kavuşmuş işletmeler değerlerini daha fazla
artırabilmekte,
ülkenin
ekonomik
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gelişmesine katkıda bulunabilmektedirler.
Buradan da anlaşabileceği gibi, işletmelerin
kurumsallaşmaya
ilişkin
bilinçlendirilmeleri, kurumsallaşma çabası
içinde olan işletmelere destek olunması
gerekmektedir.
Aile
işletmelerinin
kurumsallaşma
sürecinde, aileye ve ailenin işletme ile olan
ilişkisine ait yazılı ve yazılı olmayan temel
kuralların belirlendiği aile anayasasını,
kurumsallaşmanın ana adımlarından biri
olarak değerlendirebiliriz. Bu çerçevede
hazırlanacak
olan
aile
anayasaları,
hissedarlar için katılım, aile bireylerinin
rolü ve hakları konusunda şeffaflık
getirirken, profesyonel yöneticiler için ise
performans olgusunu ön plana çıkaracaktır.
Kurumsallaşma bir değişim sürecidir.
Kurumsallaşma süreci, işletmenin yapısal
ve işlevsel özellikleri açısından, faaliyet
gösterdiği çevresiyle uyum göstermesini;
değişen ve gelişen çevresel faktörlere bağlı
olarak örgüt yapısında ve sistemlerinde
çevreye uygun düzenlemeler yapmalarını,
dinamik ve esnek bir yapıya kavuşmalarını
zorunlu kılar. Bunu sağlamada da en büyük
sorumluluk yönetim kademesine düşer.
Kurumsallaşma süreci boyunca işletme içi
uyumun sağlanması, amaçların saptanması
ve çalışanlarca anlaşılması, verimin ve
bağımlılığın arttırılması, katılımcılığın
teşvik edilmesi, organizasyon şeması, iş
tanımları,
ödüllendirme,
raporlama
sistemleri, yetki ve sorumluluklar, iş ve
performans değerlendirme, bilgi akışı, iç
eğitim, bilinçlendirme gibi çalışmalar,
kurumsal kimliği oluşturur, ortak inanç ve
değerlerin oluşturulmasını sağlar (Taşkır ve
Şimşek, 2008).

Aile işletmelerinin gelecek kuşaklara
aktarılamaması
ve
pek
çoğunun
girişimcisinin vefatı veya iş göremez hale
gelmesiyle, varlıklarını sürdürememelerinin
en önemli sebebi; büyük ölçüde plansız
hareket etme ve uzun dönemli düşünme
alışkanlığına sahip olmamaları, yani aile
ilişkilerinin kurumsallaştırılmasına gereken
önemi vermemeleridir.
Aile işletmelerini geleceğe taşımanın en
etkin
yolu
kurumsallaşma
olarak
gösterilmektedir. Hatta turizm sektöründe
faaliyet gösteren birçok aile işletmesi son
yıllarda kurumsallaşma yönünde önemli
adımlar atmıştır. Turizm endüstrisinin, ülke
ekonomisine büyüme ve sıçrama yapabilme
hamlesi yapabilmesi için, sektördeki aile
işletmelerinin
kurumsallaşmalarını
tamamlaması
gerekmektedir.
Dünya
çapında birer dev haline gelmiş pek çok
işletme, yola aile işletmesi olarak
çıkmışlardır. İşletmeler, kurumsallaşma
çalışmalarını
büyüme
ve
gelişme
aşamasında
sağlıklı
olarak
gerçekleştirebilirlerse bu işletmeler büyüme
eğilimlerini sürdürebilmektedirler.
Kurumsallaşmayı ihmal edip epeyce
büyüdükten sonra bunu yapmaya çalışan
işletmelerin ise önemli bölümünün bunu
başaramadıkları gerçeğiyle karşı karşıya
kalmaktayız. Türkiye`de 25 milyar $’lık
ihracat
kapasitesine
sahip
turizm
sektörünün
can
damarını
oluşturan
konaklama
işletmelerinin
büyük
çoğunluğunun aile işletmesi olduğuna
dikkat edersek, bu işletmeleri içinde
bulundukları
kurumsallaşamama
problemini aşabildiklerinde hem kendileri
büyütecekler, hem de dünya çapındaki
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büyük işletmelerle yarışabilecek seviyeyi
yakalama şansına sahip olacaklardır
(Yenişafak, 2009).
Turizm sektörü, birçok sanayi sektörüne
bağımlılığı dolayısıyla geliştirilmesi halinde
uyarıcı ve sürükleyici etkiler yaratan bir
sektördür. Turizm talebinin niteliğine ve
boyutlarına bağlı olarak yeni ve çeşitli
altyapı
yatırımlarının
yapılması,
mevcutlarının geliştirilmesi, tarımsal ve
sınaî üretimin arttırılması, haberleşme ve
ulaştırma
sistemlerinin
iyileştirilmesi,
ticaret ve hizmet işletmelerinin etkinlik
kazanması turizmin gelişmesine bağlı
olarak beklenen gelişmelerdir.
İşte bu noktada kurumsallaşma kavramı
ortaya
çıkmaktadır.
Günümüzde
işletmelerin çevresinde ortaya çıkan ve
hızla değişen ekonomik koşullar, artan
rekabet ve belirsizlikler işletmelerin
varlığını tehdit etmektedir. Özellikle bu
tehditlerin
ortadan
kaldırılması
ve
işletmenin sürekliliğinin sağlanabilmesinde
yönetim anlayışlarının kurumsallaşma
yönünde değişmesi büyük önem arz
etmektedir. Aile işletmelerinin ekonomi
içerisindeki ağırlıklarını dikkate alırsak bu
tip
işletmelerin
varlıklarını
devam
ettirebilmeleri son derece önemlidir.
Kurumsallaşma, bütün sosyal yapılar için
çok önemli olmakla birlikte, aile işletmeleri
için ve özellikle de turizm sektöründeki aile
işletmeleri için çok daha önemlidir
(Fındıkçı, 2010).
Aile işletmeleri gerek turizm sektöründe
gerekse ekonominin diğer sektörlerinde
hem GSMH, hem istihdam hem de sosyal
anlamda çok önemli roller üstlenirler. Bu
durum Türkiye ekonomisi için farklı

olmayıp daha da güçlüdür. Ülkemiz
ekonomisinin son dönemde hızla gelişmesi
ve
turizm
sektöründeki
yatırımlar
doğrultusunda sektörde faaliyet gösteren
işletmelerin önemi artmış ve aile temelli
işletmelere daha yakın bir ilgi doğmuştur.
Dünyadaki hemen hemen tüm özel sektör
işletmeleri, bazı istisnalar dışında, aile
işletmesi olarak doğmuş ve gelişmiştir.
Girişimci bir aile bireyi tarafından kurulan
işletmeler başarılı olup gelişmiş; ancak
bazıları yaşamlarını sürdürürken diğer
bazıları kapatmak veya el değiştirmek
durumunda
kalmışlardır
(keynotespeakersblog.com, 2009).
Bir aile işletmesinin kurumsallaşması
sürecinde,
işletme
yapısında
ve
sistemlerinde bazı düzenlemelere gitmek,
amaçlara uygun, dinamik ve çevreye karşı
duyarlı, esnek bir yapı geliştirmek için
çalışmalar yapmak gerekmektedir. Bu
çalışmalarda
yöneticilerin
firmayı
yönetmedeki
başarısı,
kurumsallaşma
sürecini etkilemektedir.
Kurumsallaşma süreci ile aile işletmeleri
arasındaki ilişki ve geçiş önemlidir.
Yöneticilere düşen en büyük görev, işletme
içindeki uyumun yaratılmasını sağlamaktır.
İşletme içi bilgi akışı sağlanarak, birimlerin
sistemli ve etkin çalışması sağlanacaktır.
İşletme, çalışanlarına verdiği değer
sayesinde işletme kültürü gelişecek,
güçlenecek, aynı zamanda kurumsallaşma
düzeyi artacaktır (Şahman, Tengilimoğlu ve
Işık, 2008).
Turizmde aile işletmelerinin kurumsallaşma
adımlarında ilk önce işletmenin durum
tespiti yapılıp kurumsallaşma konusunda
hangi aşamada olduğu belirlenmektedir.
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Aile bireylerinin işletmedeki görevleri ve
yetkileri ortaya konmaktadır. İşletme
sahipleri işletmenin bilançosunu, satışlarını,
kârını, zararını ve organizasyon yapısını
ortaya koymaktadırlar. Turizm sektöründe
faaliyet gösteren aile işletmelerinin
kurumsallaşmalarındaki ikinci adım karar
mekanizmasıdır. Bu aşamada işletme
sahipleri karar mekanizmasını çalıştırırlar.
İşletme birden fazla alanda faaliyet
gösteriyorsa işletme sahipleri ilerlemek
istedikleri alanı belirler. Kurumsallaşmada
üçüncü adım SWOT analizi (işletmenin
güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi) dir.
İşletme yöneticileri bu doğrultuda swot
analizi yaparak işletmelerinin sektördeki
yerini ve durumunu tespit etmektedirler. Bu
analizle birlikte işletmenin hangi alanda
genişlemesi, hangi alanlardan çıkması
gerektiği ortaya konulmaktadır. Dördüncü
adım
ise
misyon
ve
vizyondur.
Kurumsallaşmak için çalışmalara başlayan
işletme, gelecek 5 ve 10 yıl için misyon ve
vizyon belirtmektedir. Beşinci ve son adım
ise stratejik yönetimdir. İşletme son olarak
da yönetim kurulundan en alt birimine
kadar stratejik bir
yönetim planı
oluşturmaktadır. Bu plan çerçevesinde;
örneğin yönetim kurulunda ve aktif olarak
yönetimin içinde genel müdür, genel müdür
yardımcısı gibi görevleri olan işletme sahibi
ve çocukları gerekli görülürse işletme
yönetimindeki
görevlerinden
çekilebilmektedirler (ikademi.com, 2008).
Tüm bu adımları hayata geçiren bir işletme
kurumsallaşma aşamasını tamamlayarak
satışlarını belirlenen hedefler çerçevesinde
arttıracaktır. Nakit akışını düzenlemeyi
sağlayacak,
borçlarını
azaltmayı
hızlandıracak ve böylece turizm sektöründe
yeni yatırımlar yapabilecektir. Tüm bu

süreçlerin başarıyla tamamlanmasıyla ilk ve
ikinci kuşağın yönetiminde olan işletme
böylece sonraki kuşaklara uzanan sürece
başarıyla girmiş olacaktır.
Aile işletmelerinde aile bireyleri tarafından
ortaklaşa paylaşılan inanç, değer, tutum ve
kurallar işletme ortamına da taşındığından
güçlü bir kurum kültürünün oluşumu
kolaydır. Ancak kimi zaman aileden
getirilen inanç, değer, tutum ve kurallar
işletmedeki işlerin etkin bir biçimde
gerçekleştirilmesine engel olmaktadır. Aile
değerlerinin iş değerlerinin önüne geçmesi,
önemli pozisyonlara sadece ailedeki statüsü
yüzünden önemli pozisyonlara getirilen
kişilerin işletmede yol açtığı zararlar ya da
gerekli değişime karşı direnen köklü aile
kültürü gibi nedenler aile işletmelerinde
kültür unsurunun olumsuz boyutlarıdır.
Turizm sektöründe faaliyet gösteren aile
işletmelerinde de durum farklı olmayıp,
hatta daha yoğun olduğu söylenebilir.
Sektörün cazibeliği diğer aile fertlerini de
sektöre bir an önce girmeye, işe ve
işletmeye bir an önce adım atmaya iter. Bu
gelişmeler
doğrultusunda
aile
işletmelerinde birtakım sorunlar meydana
gelebilmektedir. Kurumsallaşmayı isteyen
aile işletmesi sahiplerinin önemli bir
çoğunluğu, kendi zihinlerinde baskın olan
ya da kurumda öne çıkan sorunları çözmek
için kurumsallaşmayı istemektedir. Fakat
zaman zaman istemek yeterli olmamakta,
yanlış kurumsallaşma çabalarını da dinamik
olan turizm sektöründeki aile işletmeleri
için
dağılma
nedenleri
arasında
sayılmaktadır.
Turizm
sektöründe
kurumsallaşma
konusunda ülkemizde verilebilecek çok
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sayıda işletme örneği mevcut olmakla
birlikte, burada kolay anlaşılabilirliği
sağlamak açısından tanınmış bir kurumsal
kimliğe kavuşmuş işletmeyi örnek vermeyi
uygun görmekteyim. Bu bağlamda turizm
alanında faaliyet gösteren “The Marmara
Hotels” adlı firma kurumsallaşmış aile
işletmesi örneği olarak verilebilir.
Turizm sektörünün köklü kurumlarından
biri olan The Marmara Hotels, 2003 yılında
başlattığı
kurumsallaşma
sürecini
tamamlayarak
sektördeki
hedefini
büyütmüştür. 18 yıldır yönetimde olan aile
üyelerinin yerini bağımsız profesyonel bir
yönetim kurulu alırken, grubun yeni hedefi,
uluslararası alanda tanınan bir Türk otel
zinciri
markası
olmak
şeklinde
belirlenmiştir.
Bu
doğrultuda
şehir
otelciliğine odaklanan ve bugüne kadar
işlettiği otellerin aynı zamanda mülk sahibi
de olan grup, 10 yıl içinde 1,5 milyar $
yatırım yaparak sahip olduğu otel sayısını
40'a çıkarmayı planlamaktadır. The
Marmara Grubu otel sayısındaki artışı, satın
almanın yanı sıra kiralama, isim hakkı
verme ve mülk sahibi adına işletmeyle
gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Grup,
turizm sektörüne yaptıkları katkıları daha
da ileri götürmek istedikleri için bu yöndeki
çalışmalarını sürekli bir gelişim çizgisine
oturtmayı amaçlamaktadır. Bu amaç
doğrultusunda bünyelerindeki işletmelerin
daha sağlıklı bir yapıya sahip olabilmeleri
için yeni bir yönetim biçimi ve anlayışı
benimsemiş bulunmaktadırlar.
The Marmara Grubu bir aile işletmesi
olarak yönetilirken, 2003 yılında aldığı
stratejik bir kararla kurumsallaşma yönünde
önemli adımlar atmıştır. Profesyonel bir
danışmanın
rehberliğinde
yapılan

çalışmalar sonucunda bağımsız bir yönetim
kurulu
oluşturan
grubun
yönetim
kurulunda, iş dünyasından iki profesyonel
yönetici, aileyi temsilen de iki kişi yer
almıştır. Bu yapı ile grubun büyümeye
yönelik stratejik kararlarının hızlı bir
şekilde alınmasını amaçlanmıştır. Grup,
uluslararası alanda tanınan bir Türk otel
zinciri olmayı hedeflemiş, grubun resort
otelcilik gibi bir önceliğinin bulunmadığını,
ana stratejisinin şehir otelciliği olduğunu
belirtmiştir. Bu doğrultuda ABD-New
York'ta, Avrupa metropollerinde ve Türk
işadamlarının sıklıkla gidip geldiği Sofya,
Bakü, Bükreş, St. Petersburg gibi şehirlerde
oteller
açmayı
planlamaktadırlar.
Türkiye'de ise ekonomisi canlanmaya
başlayan Anadolu şehirleri ve turizm
potansiyeli olan şehirleri yatırım potansiyeli
açısından
değerlendirmektedirler.
Kurumsallaşma kapsamında yatırımlarına
hız veren The Marmara Hotels, stratejik
rotasındaki ilk yeni otelini 2008 yılı başında
satın aldıkları Conti Otel'in, renovasyon
çalışmalarının ardından ‘The Marmara
Şişli’ adıyla hizmete sokmuşlardır. The
Marmara Şişli ile birlikte grubun
İstanbul'daki otel sayısı üçe çıkmıştır.
Merkezi lokasyonu ile işadamlarının
nabzını tutacak olan The Marmara Şişli'nin
tasarım ve konseptindeki sürprizleri
görülmeye değerdir. 107 odalı otel, iş ve
özel seyahatler için bir seçenek olarak
konumlandırılmıştır.
The
Marmara
Grubu'nun yatırımları, The Marmara
Şişli'nin açılışının ardından hız kesmeyerek,
grup İstanbul'da bir büyük otel daha açmayı
ve İstanbul'da oda kapasitesi olarak lider
olmayı hedeflemiştir.
Bugüne kadar Gürsel Ailesi'nin turizm
faaliyetlerini
yürüten
ikinci
kuşak
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yöneticileri, 2003 yılında aldıkları karar
doğrultusunda kurumsallaşma çalışmalarına
başlamışlardı. İşe dünya örneklerini
inceleyerek başlayan hissedarlar, en uygun
olan yöntemin bu konuda uzmanlaşmış bir
rehberin danışmanlığı ile kurumsallaşmak
olduğuna karar vermişlerdi. Bu doğrultuda
aile işletmeleri konusunda uzmanlaşmış bir
isimden danışmanlık alınarak, ilk adımda
tüm otellerin yönetimini tek bir çatı altında
bir merkez ofiste toplamışlardı. 2008'in
Mayıs ayında The Marmara Hotels'e
profesyonel
bir
genel
koordinatör
atamışlardı. Aile yöneticileri, yönetim
kurulu üyelik görevlerinden çekilerek
stratejik karar alma işini bağımsız yönetim
kuruluna bırakmışlardı. Ayda bir toplanan
kurul, The Marmara Grubu’nun büyüme
hedefine paralel olarak stratejik kararları
almayı planlamaktadırlar. Daha önce
grubun yönetiminde yer alan hissedarlardan
biri, yeni iş geliştirme konusundaki
projelerini kurula sunmak; diğeri ise
kuruldan çıkacak kararlarla kurulacak yeni
oteller
için
konsept
geliştirmekle
yükümlüdür (gundem.info, 2008).
The Marmara Hotels günümüzde altı otel
(Taksim, Pera, Şişli, Antalya, Bodrum,
New York-Manhattan); üç residence
(Pendik, Suadiye, Çamlıca) ile Türkiye'nin
gösterir, danışmanların ve diğer kişilerin
tecrübelerinden akıllıca faydalanır. Gelecek
kuşağın
hazırlığı
ve
eğitimleri
kurumsallaşmıştır. Aile üyeleri mülkiyet
hakları ve sorumluluklar konusunda
eğitilmiştir. Aile içi problem ve şikâyetleri
çözmek için işi kullanmazlar. Başarılı aile
işletmeleri, işin yönetilmesi açısından
incelendiğinde şu hususlar ön plana
çıkmaktadır.
Modern
iş
geliştirme
sistemleri hem aile hem de aile dışı

en prestijli banket alanlarından biri olan
The Marmara Esma Sultan olmak üzere on
tesisin sahibidir. Tesisler toplam 1.233 oda
ve 3.218 yatak kapasitesine sahiptir.
Bu konuda örnek olarak incelediğimiz
işletmeyi de göz önüne aldığımızda, başarılı
aile işletmelerinin ortak özelliklerini üç
kategoride toplamak mümkündür. Ailenin
işlevi, işin yönetimi, değer ve kurumsal
yönetim sistemleri gibi başlıklar altında
başarılı aile işletmelerinin daha iyi
değerlendirebileceği
kanaatindeyim.
Başarılı aile işletmelerinin, başarı nedenleri
incelendiğinde aşağıdaki hususlar ön plana
çıkmaktadır (Alacaklıoğlu, 2009).
Bireyler arasında, kişilik, yetenek, açıklık
ve bağlılık gibi konularda temel güven
mevcuttur. Aile sistemi, yapısı ve karşılıklı
destek ile anlaşmazlıkları çözme yeteneğine
sahiptir. İş ve aile arasındaki sınırlar açık ve
nettir, herkesçe kabul görür. Aile
politikaları işle ilgili meselelerle çatışmaz.
Bilgi ve bilgi transferi akıllıca kullanılır ve
çözülmeyen ilişki problemleri tarafından
engellenmez. İletişim açık ve nettir. Ailenin
ortak hedefleri nettir ve bu hedeflere doğru
istikrarlı şekilde ilerler. Aileye yön veren
iyi bir liderliği vardır. Bireyler esneklik
çalışanlar tarafından benimsenmiş ve
uygulanmaktadır.
Aile ve aile dışı
çalışanların hepsinin rol ve sorumlulukla
birbiri ile çelişki yaratmayacak şekilde
tanımlanmıştır. Sorumluluk ve yetki dengeli
bir şekilde dağıtılmıştır. Bilgi kolektif
olarak geliştirilir ve kullanılır. Kararlar
yeterlik ve tecrübelere dayalı olarak
alınmaktadır. Haleflik erken planlanmıştır.
Yazılı bir aile anlaşması (anayasa, v.s.)
vardır.
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3.
ÇALIŞMANIN
YÖNTEMİ

AMACI

VE

3.1. Çalışmanın Amacı
Bu çalışmada İstanbul ilinde turizm
sektöründe
faaliyet
gösteren
aile
işletmelerinde kurumsallaşma ile ilgili
sorunlar saptanmaya çalışılmış ve yaşanan
sorunlara ilişkin bir takım çözüm önerileri
getirilmesi amaçlanmıştır. İstanbul merkezli
bir anket uygulaması gerçekleştirilerek,
çözüm önerilerine ve sorunların tespitine
dayanak
oluşturulmaya
çalışılmıştır.
Çalışma
alanı
olarak
İstanbul'un
seçilmesinin temel nedeni; ilin mevcut
turistik potansiyelinin yüksek oluşu,
ülkenin tarihi ve tabii turizm değerleri
açısından önemli bir turizm ürünü olması
ile İstanbul’un bir dünya şehri olma
yolundaki hızlı adımları ilerlemesi ve
yakalamış olduğu istikrarlı gelişme
trendidir.
3.2. Çalışmanın Yöntemi
İstanbul ilinde faaliyet gösteren Turizm
Yatırım ve İşletme Belgeli aile işletmeleri
konumundaki
konaklama
işletmeleri
araştırmamızın kapsamını oluşturmuştur.
Tam ve eksiksiz bilgi edinebilmek amacıyla
araştırma
kapsamının,
kolay
bilgi
edinilebilecek işletmelerle sınırlandırılması
benimsenmiş olup, zaman kısıtı nedeniyle
bu yönlü bir çalışma tercih edilmiştir.
Araştırma, İstanbul’da faaliyet gösteren 4
ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerine
uygulanmıştır. Bu kapsamda, bahsi geçen
konaklama işletmelerinin üst düzey ve orta
düzey yöneticileri ile hissedarlar ve işletme
sahipleri araştırmaya konu edilmiştir.
Bağlantıya geçilen işletmelerin bazıları
çeşitli nedenler ileri sürerek görüşme
yapmaktan
çekinmiş,
toplamda
50

işletmeden ankete katılma konusunda
olumlu cevap alınmıştır.
Araştırma
kapsamında İstanbul ilinin Anadolu
Yakası’nda 13, Avrupa Yakası’nda ise 37
turizm belgeli konaklama işletmesine
ulaşılmıştır.
Araştırma
kapsamı
çerçevesinde ulaştığımız bu 50 konaklama
işletmesinde yönetici, hissedar veya
konaklama işletmesi sahibi olarak toplamda
86 kişiye anket uygulanmıştır. Uygulanan
anketi eksiksiz bir şekilde dolduran 80
kişinin
cevapları
değerlendirmeye
alınabilecek
nitelikte
olduğundan,
araştırmada bu sayı üzerinden çalışma
yapılmıştır. Anket uygulaması sırasında,
yöneticilerin yoğun iş temposu ve zaman
sıkıntıları olmasına karşın, kendilerine
ulaşılanların
tamamının
anketleri
doldurmaları dikkati çekmiştir.
Bu çalışma iki hipotezden oluşmaktadır.
Çalışma hipotezleri aşağıda sıralanmıştır.
H1: İşletme içerisindeki denetime aile
üyelerinin de tutulup tutulmadığı ile bir
sonraki kuşakta işletmeyi devralacak aile
üyelerinin başarılı olup olamayacağı
konuları arasında bir ilişki vardır.
H2: İşletmedeki aile üyeleri iş hayatı ile
aile hayatını ayırt edip edemedikleri ile
işletmenin başarısının en önemli nedeninin
kurumsallaşmanın
sağlanması
olup
olmadığı konuları arasında bir ilişki vardır.
Araştırmada
anket
tekniğinden
yararlanılarak
hazırlanmış
olan
iki
bölümden müteşekkil bir anket uygulaması
gerçekleştirilmiş olup, denek sayısının az
olması nedeniyle tam biçimsel mülakat
tekniğinden
de
yararlanılmıştır.
Araştırmada kullanılan soru formu üç ana
bölümden oluşmaktadır. Anket formunun
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birinci ve ikinci bölümünde demografik
bilgiler öğrenilmek istenmiş, bu yönde
anket soruları hazırlanmış ve bu veriler
doğrultusunda elde edilen bilgiler ile anket
sonuçlarına yansımıştır. Anketin üçüncü
bölümünde işletmeye ait bilgiler sorulara
yansımış, frekans analizi ile yüzde dağılım
tablosu
oluşturulmuştur.
Anketin
uygulanması konaklama işletmelerindeki
yöneticilerle yüz yüze görüşerek ya da
yönetici/konaklama işletmesi sahiplerine
gönderilen elektronik postaların geri
dönüşleri
yoluyla
toplanarak
gerçekleştirilmiştir.
Uygulama sonucunda anketlerden elde
edilen sonuçlar SPSS (Statistical Program
for Social Science) 17.0 for Windows paket
programı kullanılarak bir veri tabanı
oluşturulmuştur. Hipotez testleri yapılırken
kategorik verilerde Chi-Square (Ki-Kare)
bağımsızlık testi kullanılmıştır. Anlamlılık
seviyesi olarak 0,05 kullanılmış olup,
p<0,05
olması
durumunda
anlamlı
farklılığın
olduğu,
p>0,05
olması
durumunda anlamlı farklılığın olmadığı
belirtilmiştir.
Elde
edilen
veriler
değerlendirilirken, genel bulgu analizleri
yapılarak gerekli frekans dağılımları ve
karşılaştırmalı tablo analizleri yapılmıştır.
4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI
4.1. Araştırmaya Katılan İşletmecilerin
İşletmelerine İlişkin Bulgular
Araştırmamız için hazırlanan anket
çalışması, aile işletmelerindeki üst düzey
yöneticiler tarafından cevaplandırmaya
yönlendirilmiştir.
Anketin
birinci
bölümünde, ankete katılan işletme ile ilgili
bilgilere verilen cevaplar karşılığında tablo
oluşturulmuştur. Tablo 1’de işletme ile

ilgili genel özellikler frekans ve yüzde
hesaplamaları ile birlikte gösterilmiştir. Bu
verilerin analizi sırasında öncelikle frekans
dağılımları incelenmiş olup yüzdesel
oranlarla karşılaştırmalı analiz yapılmıştır.
Tablo 1. İşletme ile İlgili Özellikler
Tablosu
İşletmenin Özellikleri

Sayı

Oran

Statüsü
4 Yıldızlı

n
36

%
0,45

5 Yıldızlı

44

0,55

Toplam
Ortaklık Yapısı
Şahıs İşletmesi
Limitet İşletme
Anonim İşletme
Diğer

80
n
52
12
12
4

100
%
0,65
0,15
0,15
0,05

Toplam
Oda Sayısı
1 -80
81 -150

80
n
32
25

100
%
0,40
0,31

151 -200
201 ve üzeri

19
4

0,24
0,05

Toplam

80

100

Türü
Bağımsız

n
50

%
0,62

Ulusal Zincir
Uluslararası Zincir

16
14

0,20
0,18

Toplam
Kuruluş Süresi
1 – 10 Yıl
11 – 20 Yıl
21 – 30 Yıl

80
n
22
30
17

100
%
0,28
0,38
0,21

31 Yıl ve üzeri

11

0,13

Toplam
Çalışan Sayısı
1 – 50
51 – 100

80
n
6
32

100
%
0,07
0,40

101 – 150

23

0,29

13

151 – 200
201 ve üzeri

12
7

0,15
0,09

Toplam

80

100

Tablo 1’de karşımıza çıkan değerler ışığında,
ankete cevap alınan işletmelerin %55’lik kısmı
yani 44 adedi 5 yıldızlı konaklama işletmesi
kategorisindedir. 36 adedinin ise %45’lik
oranla 4 yıldızlı konaklama işletmesi olduğunu
görmekteyiz. Anketi cevaplayan işletmelerin
türlerini incelediğimizde, bağımsız konaklama
işletmelerinin 50 adet ve %62’lik oranla en
yüksek paya sahip işletmeler olduğunu
görmekteyiz. Bu türü, 16 adet ve %20’lik
oranla ulusal zincir olan konaklama
işletmeleri, 14 adet ve %18’lik oranla da
uluslararası zincir türündeki konaklama
işletmeleri takip etmektedir. Ankete katılan
işletmelerin büyük çoğunluğunun şahıs
işletmesi oldukları, 52 adet ve %65’lik oranla
anlaşılmaktadır. Bu oranı %15’er oranla 12
adet limitet ve anonim işletmeler takip
etmektedir. Diğer işletmeler ise 4 adet ve %5
oranla son sırada yer almaktadır. Ankete
katılan konaklama işletmelerinin kuruluş
sürelerini incelediğimizde %38 oranla kuruluş
süreleri 11–20 yıl arası olan 30 işletme ve %28
oranla 22 kuruluş süreleri 1–10 yıl arası olan
işletmeler olarak göze çarpmaktadır. Kuruluş
süreleri 21–30 yıl olan işletmeler %21 oranla
17 işletme ve son olarak en düşük oran kuruluş
süresi 31 yıl ve daha fazla süre ile 11
işletmeye aittir ve oranı %13’tür.
Ankete katılan konaklama işletmelerinin
oda sayılarına baktığımızda, tabloda
birbirlerine yakın rakamlar görmekteyiz. 80
odaya kadar olan işletmelerin sayısı 32,
oranı %40, 81–150 arası odası olan
işletmelerin sayısı 25, oranı %31, 151–200
arası odası olan işletmelerin sayısı 19, oranı
%24, son olarak da oda sayısı 201 ve üzeri

olan işletmelerin sayısı 4, oranı %5 olarak
gözükmektedir. Ankete katılan konaklama
işletmelerinde
çalışan
kişi
sayısına
baktığımızda 28 işletme 51–100 arası
personel çalıştırarak tablo 1’de %40’lık bir
pay sahibi olmuştur. 23 işletme 101–150
arası personel çalıştırarak %29 oranla
tabloda yer alırken, 12 işletme 151–200
arası personel çalıştırmakta ve oranı
%15’tir. Kadrolarında 201 ve üzeri personel
çalıştıran
işletmelerin
sayısının
7,
yüzdesinin 9, en az oranın ise %7 ile 1–50
arası personel çalıştıran 6 işletmede
olduğunu görmekteyiz.
4.2. Araştırmaya Katılan İşletmecilerin
Demografik
Özelliklerine
İlişkin
Bulgular
Anketin ikinci bölümünde, ankete katılan
yöneticilerin demografik özellikleri tespit
edilmeye çalışılmış ve alınan cevaplar
karşılığında tablo oluşturulmuştur. Tablo
2’de yöneticilerin demografik özelliklerine
bakıldığında yöneticiler ile ilgili genel
özellikler frekans ve yüzde hesaplamaları
ile birlikte gösterilmiştir.
Tablo
2.
İşletme
Yöneticilerinin
Demografik Özellikleri Tablosu
Demografik Özellikler
Cinsiyet Dağılımı
Erkek
Bayan
Toplam
Medeni Durumu
Evli
Bekâr
Toplam
Yaş Dağılımı
20 ve altı
21 -30
31 -40
41 ve üstü

Sayı
n
64
16
80
n
63
17
80
n
6
15
26
33

Oran
%
0,80
0,20
100
%
0,79
0,21
100
%
0,08
0,18
0,33
0,41
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Toplam
Eğitim Durumu
Ortaöğretim
Meslek Yüksekokulu
Üniversite
Yüksek Lisans

80
n
8
12
52
8

100
%
0,10
0,15
0,65
0,10

Toplam
İşletmedeki Çalışma Süresi
1 -5 Yıl
6 -10 Yıl
11 -20 Yıl
21 Yıl ve üstü
Toplam
Yöneticilik Tecrübesi
1 Yıldan az
1 -5 Yıl
6 -10 Yıl
11 -15 Yıl
Toplam
İşletmedeki Görevi
Orta Düzey Yönetici
Üst Düzey Yönetici
Hissedar
İşletme Sahibi
Toplam

80
n
4
14
34
28
80
n
2
12
21
45
80
n
16
36
8
20
80

100
%
0,05
0,17
0,43
0,35
100
%
0,03
0,15
0,26
0,56
100
%
0,20
0,45
0,10
0,25
100

Kurucu ile Akrabalık İlişkisi
Büyükbaba -Anne
Baba – Anne
Kendim – Eşim
Burada Tanıştık
Toplam

n
4
48
18
10
80

%
0,05
0,60
0,23
0,12
100

Tablo 2’de karşımıza çıkan değerler
ışığında, ankete cevap verenlerin %80’lik
kısmı yani 64 kişinin erkek, geri kalan 16
kişinin ise bayan olduğu görülmektedir. Bu
kişilerin ise, %79’unun yani 63 kişinin evli,
%21’inin de bekâr olduğu görülmektedir.
Ankete cevap verenlerin yaş dağılımında,
41 ve üzeri yaş dağılımı 33 kişi %41 oranla
en yüksek veri olarak gözükmektedir. 31-40
yaş arası %33 ile en yüksek oranı takip
etmektedir. 21-30 yaş arası kişi sayısı 15,
oran %18 iken, 20 yaş altı olan kişilerin
sayısı 6, yüzdesi 8 ile bu verileri takip
etmektedir. Ankete katılan yöneticilerin
büyük çoğunluğunun üniversite mezunu
oldukları, 52 kişi ve %65’lik oranla

anlaşılmaktadır. Bu oranı %15 ile meslek
yüksekokulu mezunları, 8 kişi ve %10’ar
oranla ortaöğretim ve yüksek lisans
mezunları takip etmektedir. Ankete katılan
yöneticilerin işletmedeki çalışma sürelerine
bakıldığında, en yüksek oran 11 ila 20 yıl
arası çalışanlarda görülmektedir. Sayıları 34
yüzdeleri 43 olan bu grubu, 21 yıl ve üzeri
çalışanlar 28 kişi, 35 yüzde ile takip
etmektedir. 6 ila 10 yıl arası çalışanların
sayısı 14, yüzdesi 17 ve son olarak da 4
kişinin 5 yıl altında %5 oranında olduğu
görülmektedir. İşletmelere sunduğumuz
ankete katılan yöneticilerin, yöneticilik
tecrübelerini değerlendirdiğimizde %56 ile
en yüksek oranın 11 ila 15 yıl arası
tecrübeye sahip olan 45 yöneticide
görülmüştür. 6 ila 10 yıl arası tecrübeye
sahip olan yöneticiler %26 ile 21 kişi, 1 ila
5 yıl arası tecrübeye sahip olan yöneticiler
%15 ile 12 kişi, 1 yıldan az tecrübesi olan 2
kişinin de %3 ile tablo 2’de sıralandığı
görülmektedir.
Yöneticiler
tarafından
cevaplanan ankette, işletmedeki görevleri
sorulduğunda en çok verilen cevap 36 kişi,
%45 oranla üst düzey yönetici olmuştur.
İşletme sahibi oranı ise %25 ile 20 kişi, orta
düzey yönetici oranı %20 ile 16 kişi,
hissedar oranı %10 ile 8 kişidir. Ankete
katılan yöneticilerin işletme kurucuları ile
ilgili akrabalık bağları sorulduğunda alınan
yanıtların
büyük
çoğunluğu
(%60)
göstermektedir ki, yöneticiler anne ya da
babalarının
kurduğu
işletmelerde
çalışmaktadırlar. Kendisinin ya da eşinin
kurucusu
olduğu
işletmede
çalışan
yöneticilerin sayısı 18, yüzdesi 23, herhangi
bir akrabalık bağı olmayıp da kurucu ile bu
işletmede tanışan yöneticilerin sayısı ise 10,
yüzdesi 13 iken büyük akrabalarının
kurucusu olduğu işletmelerde çalışan
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yöneticilerin sayısı 4, yüzdesi 5 ile en
düşük oran olarak göze çarpmaktadır.
4.3. Araştırmaya Katılan İşletmelerin
Diğer Özelliklerine İlişkin Bulgular
Anketin üçüncü bölümünde, ankete katılan
işletmelerin diğer özellikleri tespit edilmeye
çalışılmış ve alınan cevaplar karşılığında
tablo
oluşturulmuştur.
Tablo
3’te
işletmelerin diğer özelliklerine bakıldığında
işletmenin sahipliği, aile üyelerinin hisse
oranı ve işletmelerin kaçıncı nesil
tarafından yönetilmekte oldukları ile ilgili
frekans ve yüzde hesaplamaları birlikte
gösterilmiştir.
Tablo 3. İşletme ile İlgili Diğer Özellikler
Tablosu
İşletmenin Özellikleri
Sahipliği
Tek Bir Aile Üyesi
Tamamı Aile Üyeleri
Kardeş Ortaklığı
Aile Üyelerinin Hisse Oranı
% 100
Kaçıncı Nesil Tarafından
Yönetilmekte
1. Nesil
2. Nesil
1. Nesil ve 2. Nesil Birlikte
3. Nesil
4. Nesil

Denek
Sayısı
n
7
51
22
n
80
n
4
26
34
12
4

incelendiğinde
tek
bir
yanıtla
karşılaşılmıştır. Tablo 3’te, ankete katılan
işletmelerin
yöneticilerinden
alınan
cevaplara bakıldığında tüm yanıtlarda
(%100) hisse oranlarının ailelere ait olduğu
görülmüştür.
İşletmelere
sunduğumuz
ankete katılan yöneticilerin
verdiği
yanıtlarda 34 kişi işletmenin 1. nesil ve 2.
nesil ile birlikte yönetildiğini belirtmektedir
ve bu cevabın oranı %43’tür. 2. nesil
tarafından yönetilen işletmelerin sayısı 26,
oranı %32, 3. nesil tarafından yönetilen
işletmelerin sayısı 12, oranı %15 olarak
sıralanmaktadırlar. En düşük orana sahip
işletmeler ise %5 oranla 4’er işletme olarak
göze çarpmaktadır.

Oran

Çalışmamızın bu kısmında oluşturulan
hipotezler ve anket sonuçları kullanılarak
hipotez test sonuçları değerlendirilmiştir.

%
0,08
0,64
0,28
%
100
%

H1: İşletme içerisindeki denetime aile
üyelerinin de tabi tutulup tutulmadıkları ile
bir sonraki kuşakta işletmeyi devralacak
aile üyelerinin başarılı olup olamayacağı
konuları arasında bir ilişki vardır.

0,05
0,32
0,43
0,15
0,05

Ankete katılan konaklama işletmelerinde,
sahiplik konusunda sorulan soruya, tamamı
aile üyelerine ait olan işletmeler 51 kişi
%64’lük bir oranla cevap vermiştir. Kardeş
ortaklığı söz konusu olan işletmeler 22 kişi
%28 oranla tablo 3’te yer alırken en düşük
oran %8 ile 7 kişiden alınan cevapla
sahipliği tek bir aile üyesinde olan
işletmeler olmuştur. İşletmelerin ortaklık
yapılarında, aile üyelerinin hisse oranları

Tablo 4.
Sonuçları
Durum
Değerlendirme
Tablosu
* İşletme
içerisindeki
denetime aile
üyeleri de tabi
tutulmaktadır.
*Bir sonraki
kuşakta
işletmeyi
devralacak
aile üyeleri
başarılı
olacaktır.

Birinci

Hipotez

Testinin

Geçerlilik
n
Oran

Veriler
Eksiklik
n
Oran

Toplam
n
Oran

80

6

86

93,0
%

7,0%

100,0
%

Çapraz Tablolama – Değerler
İşletme içerisindeki
denetime aile üyeleri de tabi

Bir sonraki kuşakta işletmeyi
devralacak aile üyeleri
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17
27
9
18
9
80

Sonuç: Ki-Kare testi değerine ilişkin
anlamlılık
düzeyi
0.05’ten
küçük
olduğundan işletme meselelerinin aile
meseleleri ile tamamen ayrı tutulup
tutulmadığı ile işletmenin kurumsal bir
işletme olduğuna inanılıp inanılmadığı
konuları arasında bir anlamlı bir ilişki
vardır.
H2: İşletmedeki aile üyelerinin iş hayatı ile
aile hayatını ayırt edip edemedikleri ile
işletmenin başarısının en önemli nedeninin
kurumsallaşmanın
sağlanması
olup
olmadığı konuları arasında bir ilişki vardır.
Tablo 5.
Sonuçları
Durum
Değerlendirme
Tablosu

İkinci

Geçerlilik
n
Oran

*İşletmedeki aile
üyeleri iş hayatı
ile aile hayatını
80
ayırt
edebilmektedirler.

93,0%

Hipotez

Testinin

Veriler
Eksiklik
n
Oran

n

6

86

7,0%

*İşletmenin
başarısının en
önemli nedeni
kurumsallaşmanın
sağlanmasıdır.

Çapraz Tablolama – Değerler

Toplam
Oran

100,0
%

TOPLAM

0
0
0
0
5
11

Kesinlikle
katılmıyorum

0
0
0
1
4
17

Katılmıyorum

TOPLAM

0
0
1
4
0
22

Kararsızım

Kesinlikle
katılmıyorum

7
4
7
10
0
14

Katılıyorum

Katılmıyorum

10
23
1
3
0
16

İşletmedeki
aile
üyeleri iş hayatı ile
aile hayatını ayırt
edebilmektedirler.

İşletmenin başarısının en önemli
nedeni kurumsallaşmanın
sağlanmasıdır.
Kesinlikle
katılıyorum

Kararsızım

Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam

Katılıyorum

başarılı olacaktır.
Kesinlikle
katılıyorum

tutulmaktadır.

Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum

9
17
1
4

8
1
14
12

2
0
0
5

0
0
0
1

0
0
0
0

19
18
15
22

Ki-Kare Testi

Değer

Serbestlik
Derecesi
16
16

Anlamlılık
Düzeyi
0,000
0,000

1

0,000

-

-

96,652(a)
Pearson Ki-Kare
68,496
Olasılık Oranı
Doğrusal Olarak
28,714
Çakışma
Geçerli Değer
80
Sayısı
0
0
Kesinlikle katılıyorum
Toplam
39
28
Ki-Kare
Testi
Pearson
Ki-Kare
Olasılık
Oranı
Doğrusal
Olarak
Çakışma
Geçerli
Değer
Sayısı

0
7

2
2

4
4

6
80

Değer

Serbestlik
Derecesi

Anlamlılık
Düzeyi

102,357 (a)

16

0,000

63,896

16

0,000

30,416

1

0,000

80

-

-

Sonuç: Ki-Kare testi değerine ilişkin
anlamlılık
düzeyi
0.05’ten
küçük
olduğundan işletme meselelerinin aile
meseleleri ile tamamen ayrı tutulup
tutulmadığı ile işletmenin kurumsal bir
işletme olduğuna inanılıp inanılmadığı
konuları arasında bir anlamlı bir ilişki
vardır.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
İstanbul ili ile sınırlı tutulan bu çalışmanın
Türkiye geneli ile bağdaştırılması mümkün
olmamakla birlikte, elde edilen bulguların
genel hakkında belli ipuçları verdiği
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söylenebilir.
Netice
itibariyle;
aile
işletmeleri hem ülkemiz ekonomisinde,
hem de dünya ekonomisinde oldukça
önemli bir yere sahiptir. Aile işletmelerinin
ekonomideki payı düşünüldüğünde, bu
işletmelerin
dikkatle
incelenmesi,
sorunlarının ortadan kaldırılması ve
faaliyetlerini etkin ve verimli bir biçimde
yerine
getirmelerinin
sağlanması
gerekmektedir.
Aile işletmesini sürdürmek öncelikle bir
aile meselesidir. Bu nedenle, iyi yönetim
ailede başlar. Eğer ailenin bir planı yoksa
ya da gelecekle ilgili yükümlülük ve
vaatlerine yönelik olarak düzenli bir şekilde
vakit ayırmıyorlarsa, işletme ciddi bir
şekilde gerileyip düşüşe geçebilir zira
onların bir seçim yapma konusundaki
isteksizliği işin iyi gitme şansını
engelleyebilir. Çoğunlukla aile üyeleri bu
şekilde bir araya geldiklerinde, halefler
işletmenin tüm hikâyesini dinleme fırsatı
bulurlar. İşletmenin kişisel hikâyesi çok
özeldir, çünkü bu aynı zamanda ailenin
hikâyesidir ve dünyada bir iz bırakmanın
yoludur.
Turizmde aile işletmelerinin kurumsallaşma
sürecinde karşılaştıkları sorunlara çözüm
önerileri
getirmeye
çalıştığımız
bu
bölümde, elde ettiğimiz verileri düşünce ve
yoruma dökmeye çalışmaktayız.
Öncelikle ailenin hedefleri, değerleri,
işletmeye olan yükümlülükleri ve aile
üyelerinin işletmeye nasıl katılacaklarına
yönelik bir planları olmalıdır. Kimileri
bunu aile anayasası ya da aile protokolü
olarak isimlendirir. Eğer bu durum net ve
açıksa aile içindeki ve dışındaki kişiler
nerede duracaklarını bilirler.

Ortak araştırmalar sonucunda, verimli ve
sağlıklı aile
işletmeleri için bazı
prensiplerin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Hem aile için hem de işletme için vizyon,
misyon ve amacın net ve açık bir şekilde
belirlenmesi
gerekmektedir.
Gelecek
nesillere bırakılacak eser ya da eserler için
uygun bir zemin hazırlanmalı, kuşaklar
arasındaki tarihçe ve vizyon aktarılmalıdır.
Aile ve aile işletmesi içerisinde net bir
iletişim sağlamak ve çelişkilerin çözümü
için sağduyulu kurallar konmalıdır. Aile
üyelerinin işe ne şartlarla katılabileceklerine
yönelik net kurallar belirlenmelidir. Bu
prensip belki de en önemli kurallardan
biridir. Kariyer yollarından ve işe girişe
hazırlık konularından bahsedilmelidir.
Gelecek konusu kaçınılacak bir konu haline
getirilmemelidir. Planlardan bahsedilmeli
ve her halefin işin içinde ve dışındaki
çıraklıkları ve gelecekteki rolleri ile ilgili
öğrenmelerine
yardımcı
olunmalıdır.
Herkesin işletmesi, özellikle organizasyonu
ve finansı öğrenmesine yardımcı olunmalı,
çocuklar arasında farklı yeteneklerden
bahsedilmelidir.
Rekabet
kaçınılmaz
olduğunda, herkese işin içinde veya dışında
bir yer bulunmalı, kendilerini dışlanmış ya
da katkıda bulunmakta zorlanır hissedenlere
yardımcı olunmalıdır.
Resmi bir haleflik planlaması yapılmalı ve
uygulanmalıdır. Bir sonraki kuşağın daha
farklı bir tarz ve liderliğe ihtiyacı
olabileceği gerçeğinden kaçınılmamalıdır.
İşletme kurucusunun yetenekleri ne bugün
ne de gelecekte işletmenin gereksinimi olan
özellikler olmayabilir. İşletme genellikle
yeni yeteneklere ihtiyaç duyar ve
liderliğinin yeni yönlere gitmesi gerekebilir.
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Kurucusu için işletmeyi özel kılan temel
değerleri koruyup güçlendirirken, ailenin
işin gelişmesi ve değişmesine izin vermesi
için yardımcı olmakta fayda bulunmaktadır.
En iyi uygulamalar temel alınarak bir iş
yönetim
sistemi
kurulmalıdır.
Aile
işletmesini yönetmenin en akıllıca ve
güvenli yolu onu iş gibi yönetmektir, yani
sanki aile işletme değil de halka mâl olmuş
bir işletmenin kurallarına göre yönetmektir.
Kuşkusuz bu kadar çok duygu ve kişisel
gündemin yer aldığı bir ortamda bunu
söylemek uygulamaktan çok daha kolaydır.
Ancak kuşakları aşarak işletmenin hem
aileye hem de topluma hizmet etmesini
sağlama testini geçmenin arkasında bu
temel prensip yatar. Sonuç olarak
unutmamak gerekir ki, eğer dört nesil sonra
her yüz aile işletmesinden dört ya da beşi
hayatta kalabiliyorsa, bu gruba girmek şans
değil; özverili, bilinçli ve cesur bir
planlama ve çalışmanın eseridir.
Aile işletmelerinin karşılaştıkları sorunlar,
çalışmamızda belirtildiği üzere; kuşak
çatışması,
nüfus problemleri, roller
çatışması, işin çekirdeğinden gelme eski
alışkanlıkların devam etmesi, geleceğe
yönelik planlama eksikliği, güç kavgası,
dedikodular, profesyonelleşememe, yüksek
işgücü devir oranı ve kurumsallaşamama
gibi temel başlıklar altında toplanabilir. Bu
sorunların birbiriyle yakın ilişkili olduğu,
özellikle çalışmamızın ana konusu olan
kurumsallaşamamanın bütün bu sorunlara
neden olabileceği anlaşılmaktadır.
Bütün bu sorunlar aile işletmelerinin
etkinliğini ve verimliliğini düşürmekte,
işletme içerisinde iyi bir sosyal ilişki
akımının oluşmasını engellemekte ve aile

işletmesi olmanın getirdiği girişimcilik gibi
avantajlardan yeterince faydalanılmasına
engel olmaktadır. Kurumsallaşmanın önemi
ile
ilgili
olarak
işletmelerin
bilgilendirilmesi
oldukça
önem
göstermektedir. İşleyen bir sistemin
kurulması, işletmenin kendi sahiplerinden
ayrı bir kimliğe kavuşması ve sektörel
hayatını sahipleri yönetimde olmadan da
sürdürebilmesi zaten kurumsallaşmanın
bizzat
kendisidir.
Aile
işletmeleri
büyüdükçe, aileden gelen doğruların yerine,
yüzyılların içinde oluşan ekonomi ve
yönetimin doğrularının geçmesi gerekir.
İşletmelerin sağlıklı yapılanmaları ve
gelişebilmeleri için kurumsallaşma çok
önemlidir.
Özellikle
turizm
sektöründe
kurumsallaşmanın yolu çok sancılı ve zor
bir süreçten geçmektedir. Kurumsallaşma,
sadece
konaklama
işletmelerinin
tabelalarına yıldız eklemek ya da yatak
kapasitesini arttırmaktan ibaret değildir.
Öncelikle, kurumsallaşmak için işletmenin
geçmişinin belli bir kısmını kaybetmeyi
göze almak, değişimi gerçekten istemek
gerekmektedir. Bunun yerine daha çağdaş,
eğitimli profesyonel insanlar ile çalışmanız
gerekmektedir. Sonra bir kurum kültürü
oluşturulmalıdır. Bu, işletmeyi diğer
işletmelerden farklı kılacak bir yapıdır.
Daha sonra, işletme hedefleri arasına
ulaşılmak istenen kalite standardı hedefi de
katılmalıdır. Sorgulanmayan alışkanlıklar,
fırsatlara dar görüş açısı ile yaklaşmak,
mevcut yönetim çerçevesini oluşturan
tartışılmayan
varsayımlar
işletmelerin
gelişimini engelleyen en önemli nedenler
arasında yer almaktadır.
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İşte
bu
noktada
kurumsallaşmak,
işletmelerin gelişimini engelleyen nedenleri
ortadan kaldırmakta ve işletmelere yeni bir
kapı açmaktadır. Kurumsallaşmanın yolu
profesyonel
konaklama
işletmesi
yöneticileri ile çalışmaktan geçmektedir.
Kurumsallaşamamış
ve
profesyonel
yönetimlere sahip olmayan işletmelerin
durumu oldukça vahimdir. Bu işletmeler
hala bindikleri dalı kesmeye ve kendi
geleceklerini belirsizleştirmeye devam
etmektedirler.
Bu durumdan en büyük zararı ise her yönü
ile Türk turizmi görmektedir. Çünkü bu
işletmeler bir kurum olamadıkları için
eğitimli,
profesyonel
insanlar
ile
çalışmamakta, uzun vadeli stratejik
hedeflere sahip olamamaktadırlar. Eğitimli
işgörenlerin tercihi ise istihdam noktasında
kurumsal işletmeler olmaktadır. Bu
işletmelerde yeterliliği ve deneyimi
olmayan insanlar yönetici konumunda
çalıştırılmaktadır. İşletmede işleyiş kavga
düzen gitmektedir. Çalışanlar bir kurum
kültürü olmadığı için işletme hakkında ve
işletmenin
hedefleri
hakkında
bilgilendirilmemekte ve kalite düşmektedir.
Kurumsallaşmak ise kaliteyi arttıran en
önemli etkenlerden biridir. İşleri düzene
sokmaktadır. Eğitimli insanları sektöre
kazandırmaktadır.
Aile işletmelerinde kurumsallaşma ile
kazanılacakların başında, kısa dönemde
firma içindeki soru işaretlerinin belirlenip
çözüme yönelik hareket edilmesi, görev
teslimi ve sirkülâsyon konusunda netleşme
olacaktır. Uzun dönemde ise ticari
güvenilirliğin artması, ailenin gelecek ile
ilgili planlamalarının daha sağlam temellere

oturtulması, ailenin bir arada kalması
sağlanacaktır.
Aile işletmelerinde kurumsallaşmanın en
önemli yararlarından biri; işletme sahipleri,
yönetimde olmayan ortaklar, işletmede
sahipliği olmayan yöneticiler ve işletmenin
uzun vadeli başarısında katkısı olacak diğer
insanlarla bir araya gelmek ve çalışmak için
uzun ömürlü bir yer ve süreç yaratmasıdır.
Kurumsallaşma ilkeleri ile yaklaşılan aile
işletmeleri yönetiminde, iş süreçlerinde ve
iş ilişkilerinde şeffaflık, adaletli olma,
hesap verebilirlik gibi ilkeler gözetilerek
işletme performansının arttırılması ve
işletme çıkarlarının korunması amaçlanır.
Aile işletmelerinde yönetim, yönetim
kurulu başkanlığı ve sahipliğin genellikle
aynı kişide toplanması, kurumsallaşma
ilkeleri ile çelişmekle birlikte, bu ilkelerin
aile
işletmelinde
uygulanması,
bu
işletmelerde yaşanan birçok sorunun
çözümüne katkı sağlayacaktır.
Sonuç olarak, bu çalışmamızı, asıl mesleği
doktor, aynı zamanda da yazar olan Ichak
Kalderon Adizes’in şu sözüyle özetlemek
mümkündür; ‘Eğer işletme, kurucusunun
çizdiği çember içinde sıkışıp kalırsa,
kurucusu öldüğünde işletme de ölür’.
Gerçekten bu söz aile işletmeleri ile ilgili
mevcut durumu ortaya koymaktadır. Güçlü,
sürekli olmayı başaran, dış dünya ile
rekabet edebilen aile işletmeleri ülke
ekonomisinin
gelişmesine,
işsizliğin
azaltılmasına
ve
gelir
düzeyinin
yükselmesine katkı sağlar. Bu nedenle aile
işletmeleri sadece kendi akraba ve çevresi
için değil, aynı zamanda ülke ekonomisi,
yani tüm toplum için önemlidir.
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TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ÖĞRETİMİ
ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Tarkan YAZICI
Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü
Özet: Türk Halk Oyunları bölümü öğrencilerinin öğrenim gördükleri okullarda müzik alan bilgisine, müziksel
davranış biçimlerine, öğretim bilgisine ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik aldıkları eğitimin yeterli
olmadığı düşünülmektedir. Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri yerine getirebilmeleri,
iyi bir eğitim almaları ve görevlerini yerine getirebileceklerine olan inançları ile yakından ilişkilidir. Öğretmen
adaylarının mesleki açıdan kendilerini ne derece yeterli olarak yetiştirildikleri ile kendilerini ne derece yeterli
gördükleri büyük önem taşımaktadır. Kendine güvenen bir öğretmen adayı, başarıya daha yakın olacaktır. Bu
amaçla, Türk Halk Oyunları bölümü son sınıf öğrencilerinin müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi,
sorunların tespit edilerek öğrenci görüş/düşüncelerine ulaşılması hedeflenmiştir. Ayrıca araştırma sonuçları;
Türk Halk Oyunları bölümünün müzik öğretimi ile ilgili müfredat programlarında yapılacak çalışmalara temel
oluşturması ve gerçekleştirilecek düzenlemelere yardımcı olabilmesi açısından önem taşımaktadır. Araştırma
boyunca nitel araştırma modeli kullanılırken, araştırma yöntemi olarak görüşme (mülakat), araştırmada veri
toplama aracı olarak da görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Dicle
Üniversitesi Devlet Konservatuvarında öğrenim görmekte olan 28 Türk Halk Oyunları bölümü son sınıf
öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin müzik alan bilgisine, müziksel davranış biçimlerine, öğretim
bilgisine ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik aldıkları eğitimin yeterli olmadığı; müzikte bilgi
birikimlerine ve müzikte uygulama becerilerine güven duymadıkları gibi çeşitli sorunların varlığı tespit
edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler, Türk Halk Oyunları bölümü son sınıf öğrencilerinin müzik
öğretimine ilişkin özyeterlik puanlarının düşük düzeyde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Oysa öğretmen adaylarının
özyeterlik düzeylerinin artması, öğrencilerinin öğrenmelerini daha çok istemeleri ve kendilerini bu yönde daha
fazla sorumlu hissetmelerinin göstergesidir.
Anahtar Kelimeler: Müzik Öğretimi, Türk Halk Oyunları, Özyeterlik

VIEWS ON MUSIC TRAINING SELF-SUFFICIENCY LEVELS OF STUDENTS IN
THE DEPARTMENT OF TURKISH FOLK DANCES
Abstract: It is assumed that students in the department of Turkish Folk Dances do not receive sufficient
education on music field knowledge, musical behavior patterns, teaching knowledge and professional teaching
knowledge. Teachers can fulfill the competencies required for this profession only through a good education and
having faith that they can perform their duties. It is very important to what extent pre-service teachers improve
themselves professionally and to what extent they consider themselves as competent. A self-confident preservice teacher will be closer to success. To this end, this study aims to investigate music training selfsufficiency levels of senior students, determine their problems and ideas/thoughts on this issue. Furthermore,
research findings are of importance as it lays ground for further studies to be conducted on curriculum of music
training in department of Turkish Folk Dances and will be a guide for further arrangements. Qualitative survey
model was used in this research. Interviewing method was used as research method and interview form was used
to collect data. The research group consisted of 28 senior students in the department of Turkish Folk Dances and
were studying in State Conservatory at Dicle University in 2013-2014 academic years. It was found that students
have various problems as follow; the undergraduate education for music field knowledge, musical behavior
patterns, teaching knowledge and professional teaching knowledge are not sufficient; they do not have

confidence in their musical background knowledge and music application skills. The data obtained from this
research indicate music training self-sufficiency scores of senior students in the department of Turkish
Folk Dances are low. However, high level of self-sufficiency scores of pre- service teachers is an indicator of
the fact that they are eager to learn more and feel more responsible.
Key Words: Music Training, Turkish Folk Dances, Self-sufficiency

1. GİRİŞ
Bir toplumun kültürü, değişerek ve
zenginleşerek, bir sonraki kuşağa eğitim
yoluyla aktarılmaktadır. Toplumlar sürekli
olarak ilerlemekte ve değişmekte olduğu
için kültürün, bütün insanların ve ulusların
ortak
ürünü
olmak
zorunluluğu
bulunmaktadır. Bu değişim sürecinde bir
toplumun kendi öz kültürünü koruyarak
evrensel bir niteliğe sahip olabilmesinde;
müzik eğitim-öğretiminin
ve
eğitimcilerinin önemli
etkileri
bulunmaktadır.
Sun’a göre de (1969: 196-197) müzik,
bütün türleriyle hem toplumsal hem de
kültürel açıdan önem taşımaktadır.
Müziğin toplumsal ve kültürel önemi ile
etkileme işlevi de ancak eğitsel müzik
öğretimiyle gerçekleştirilebilir. Müzik
öğretimi ile kazandırılacak müzikler,
müzik anlayışı ve beğenisi, gitgide ailede
ve toplumda da yerleşecek, bütün
toplumun insanlarınca yaşanılır olacaktır.
Bu bakımdan, eğitsel müzik öğretimi, bir
toplumun müzik yaşamının ve müzik
geleceğinin temelidir.
Türkoğlu’na göre (1983: 1) toplumsal,
ekonomik, siyasal gelişmeler için bir ön
koşul olan eğitim; bilim, sanat ve teknik
olarak adlandırılan üç genel konu alanını

kapsayan bir çerçevede düzenlenip,
gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır (Uçan,
1994: 10). Müzik eğitimi de, daha çok
sessel ve işitsel nitelikli bir sanat eğitimi
olarak güzel sanatlar eğitiminin en önemli
dalıdır (Uçan, 1997: 14).
Müzik öğretimi hem öğrenme sürecini,
hem de gelişim sürecini kapsamaktadır.
Duygu ve düşünce ile arasında ayrılmaz bir
bağ bulunması nedeniyle de insanın bu iki
yönün gelişimini sağlamaktadır. Her
dönemde farklı bakış açılarına ve tanımlara
sahip olmuş olan eğitimin temel görevi;
geçmişi, şimdiyi ve geleceği algılayabilen,
yorumlayabilen, yaşadığı topluma uyum
sağlayabilen, farklı kültürleri anlayabilen
bireylerin yetiştirilmesinin sağlanmasıdır.
Dolayısıyla, bir öğretim programının
içeriği; çağdaş bilimsel ve sanatsal
bilgilere ters düşmemeli, yok saymamalıdır
(Sönmez, 2011: 60). Eğitimci Vexliard da
öğretimin görevi ve işlevinin; “bilgi
vermek” ve “yeni gerçekleri bulmak”
olması gerektiğini vurgulamıştır (akt, San,
1979:
6).
Çünkü
eğitimin
kazandırabileceği en üst düzeyde canlılığa,
duyarlılığa ve zekâya sahip bireylerden
oluşan bir toplum şimdiye kadar
olanlardan çok farklı olacaktır (Russell,
2006: 64).

Bu nedenle öğretimde analiz, sentez,
değerlendirme, ilişkilendirme, soyutlama
gibi yüksek düzey düşünme becerileri
geliştirilmeli; konuların özü verilmeli ve
öğrenilenler gerçek
hayatla
ilişkilendirilmelidir (Özden, 2011: 142).
Müzik eğitimi genel eğitimin bütünleştirici
bir bileşeni ve tinsel eğitimin temeli (San,
1979: 3) olduğu için bir müzik öğretim
programının başarısı, yetişen öğrencinin
edindiği bilgileri ne ölçüde kullanabildiği,
üretebildiği,
toplumu
ne
şekilde
yönlendirebildiği ile ilgilidir.
Müzik öğretiminin genel amaçları,
öğrencilerin;
• Kişilik/özgüven
gelişimlerine
katkı
sağlamak,
• Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik
yoluyla
ifade
etmelerine
olanak
sağlamak,
• Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin
gelişimini sağlamak,
• Müzik
yoluyla
estetik
yönlerini
geliştirmek,
• Müziksel bilgilerini geliştirmek,
• Bireysel/toplu olarak şarkı dinleme,
söyleme
ve
çalma
etkinliklerine
katılımlarını sağlamak,
• Sevgi/sorumluluk duygularını
geliştirmek,
• Zihinsel
becerilerinin
gelişimini
sağlamak,
• Bireysel/toplumsal ilişkilerini
geliştirmek,
• Yaratıcı problem çözme yeteneğini
geliştirmek,
• Müziksel algı ve bilgilerini geliştirmektir
(MEB, 2006).

Türk Milli Eğitimi de okul müzik
eğitiminin amaçlarını şöyle belirtmektedir
(MEB, 1973):
• Kişilikleri oluşmuş,
• Toplumsal yaşayışın hazzını duymuş,
• Milli ve evrensel müzik sanatına
yönelerek bilim, teknik ve güzel
sanatların diğer dallarıyla birlikte,
müzikte de çağdaş uygarlığın yaşayıcı,
uygulayıcı ve yaratıcı bir ortağı
durumuna gelmiş genç kuşakların
yetişmesini sağlamaktır.
Müzik eğitiminin amacı, bireyi sanatçı
yapmak değil, onu her alanda yaratıcılığa
yöneltmektir. Çağdaş, yenilikçi, hümanist,
müziği yaşantısına katabilen bir toplum
oluşturabilmek; çağdaş müzik öğretimi ile
mümkün olacaktır (Yazıcı, 2009: 24).
Müfredatın temel unsurlarından biri olan
müzik öğretimine, en az diğer branş
derslerin öğretimine verilen önem ve değer
kadar eşit bir yaklaşım gösterilmelidir.
Çünkü müzik öğretimi; sağlam bir eğitim
temelinin yanı sıra önemli bir eğitim
alanıdır.
Bu nedenle alanı müzik olmasa da; farklı
alan
eğitim
mezunu
müzik
öğretmenlerinin, müzik öğretimi için
gerekli olan müziksel bilgi/becerileri ile
öğrendikleri teorik bilgileri uygulayabilme
becerilerini kazanmaları ve bu konularda
nitelikli olarak yetiştirilmeleri önem
kazanmaktadır.
Çünkü müzik öğretmenliği kendine özgü
bir meslektir. Müzik öğretmenliği eğitimi
de, bu mesleğe yönelen veya yöneltilen
bireyleri müzik alanında öğretmenleştirme
sürecidir. Bu süreç genel olarak müzik

öğretmenliği
mesleğinin
gerektirdiği
yeterlikleri
kapsamaktadır.
Müzik
öğretmenliği eğitimi, öğretmen adaylarına
bu yeterlikleri kazandırmayı ve kazanmış
geliştirmeyi amaçlar. Müzik öğretmenliği
yeterlikleri, genel olarak hizmet öncesi
eğitimle kazandırılır, hizmet içi eğitimle
geliştirilir (Uçan, 2006: 68).
Etkili bir müzik öğretmenliği eğitimi,
öğrenim içeriklerinin temel öğretmen
niteliklerini
kazandıracak
biçimde
belirlenmesi ve uygulanmasına bağlıdır.
Temel müzik öğretmeni nitelikleri 4
boyutta belirlenebilir:
• Müzik alansal nitelikler,
• Genel kültürel nitelikler,
• Genel eğitbilimsel nitelikler,
• Müzik eğitbilimsel nitelikler
(Uçan,
2006: 71).
Öğretmen
nitelikleri,
öğrencinin
okula/derse karşı geliştireceği tutuma ve
başarı/başarısızlık düzeyine etki eden en

önemli unsurdur.
Bu nedenle müzik
öğretmeni adayının, müzik öğretimi
özyeterlik düzeyi önem kazanmaktadır.
Etkili bir öğretim, öğretmenin mesleki
donanım ve nitelikleri ile ilişkilidir. Bu
nitelikler, genel kültür, alan bilgisi, meslek
bilgi ve iletişim becerilerdir. Öğretmen;
öğretim
programlarını
ve
öğretim
sürecinde gerekli uygun yöntem ve
stratejileri seçen, uygulayabilen nitelik ve
özelliklere sahip olmalıdır. Alan bilgisi
eksik, bilimsel tavırdan uzak, öğretimde
gerekli/doğru yöntemleri seçip kullanmayı
bilmeyen bir öğretmenin başarısız olması
kaçınılmazdır (Akbulut, 2006: 35).
Müzik öğretmeni adaylarının, temel alan
bilgisi ve müziksel davranışlar kazanma,
öğretmenlik mesleğine hazırlanma ve
öğretim bilgisiyle donanabilmesi için
Tablo 1’de sunulan derslerin eğitimini
almış olmaları gerekmektedir (Kalyoncu,
2005: 210-213).

Tablo 1. Müzik Öğretmenliği Temel Yeterlik Alanları ve Derslerin Bu Alanlara Göre Dağılımı
Müzik Alan Bilgisi
Dersleri

Müziksel Davranış
Biçimlerine Yönelik
Dersler

Öğretim Bilgisi Dersleri

Müzik Teorisi (İşitme
Eğitimi)
Müzik Tarihi
Müzik Kültürü

Piyano

Gelişim ve Öğrenme

Bireysel Çalgı Eğitimi
Elektronik Org Eğitimi

Türk Halk Müziği

Okul Çalgıları

Türk Sanat Müziği

Okul Bandosu

Sınıf Yönetimi
Öğretimde Planlama ve
Değerlendirme
Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Geliştirme
Özel Öğretim Yöntemleri

Öğretmenlik Meslek
Bilgisi Dersleri
Öğretmenlik Mesleğine
Giriş
Okul Deneyimi I
Rehberlik

Güncel/Popüler Müzik

Orkestra/Oda Müziği
Orkestra/Oda Müziği ve
Yönetimi
Bireysel Ses Eğitimi
Toplu Ses Eğitimi
Koro
Koro ve Yönetimi
Eşlik/Korrepetisyon
Eğitim Müziği Besteleme
Oyun, Dans ve Müzik

Ayrıca, müzik öğretmenlerinin;
• Materyaller hazırlama,
• Özel ilgi ve yeteneği görülen öğrenciyi
yönlendirme,
• Müzik
kültürlerini
zenginleştirmek
amacıyla ulusal ve evrensel müzik
değerlerini araştırmaya yönlendirme,
• Öğrencilerin yaratıcılık
yönlerini
geliştirmeye dönük olanak sağlama,
• Onların düşüncelerine önem verildiğini
duyumsatma,
• Özbenzeşi (empati) kurma,
• Onları daha iyi tanımak için aileleri ile
işbirliği yapma,
• Yaşadıkları çevre ortamını algılamalarına
yardımcı olma,
• Ders planında öğrenme açısından bireysel
özellik ve farklılıkları dikkate alma,
• Ders içeriğini öğrencilerin yetenek ve
düzeylerini dikkate alarak planlama,

Okul Deneyimi II
Öğretmenlik Uygulaması

• Ders dışı etkinlikler için kısa ve uzun
erimli planlamalar yapma,
• Eğitsel kol çalışmalarını planlama,
• Konu içeriğine uygun kuram ve
uygulamayı dengeleme ve öğrencilerin
öğrenme stillerine göre dersi aşamalı
olarak işleyebilme yeterliklerine sahip
olması gerekmektedir (MEB, 2004).
Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları
son sınıf öğrencilerinin, formasyon alarak
müzik öğretmeni oldukları bir gerçektir.
Şüphesiz, halk oyunları bir toplumun
kültürünü yansıtan ve kültürünü yeni nesile
aktaran en etkili araçtır. Bu nedenle
kültürümüzü
daha
iyi tanımalarını
sağlamak ve yaşatmak, ayrıca halk
oyunlarını çocuklara sevdirmek için pek
çok ülke okullarında etkili bir eğitimöğretim aracı olarak
kullanılmaktadır.

Tablo 2. Türk Halk Oyunları Bölümü Müzik Temel Yeterlik Alanları ve Derslerin Bu Alanlara
Göre Dağılımı
Müzik Alan Bilgisi
Dersleri
Temel Müzik Teorisi
ve Solfeji I-II
Türk Müziği Solfej
Nazariyatı I-II
Türk Halk Müziği
Solfej Nazariyatı I-II

Müziksel Davranış
Biçimlerine Yönelik
Dersler
Çalgı I-II-III-IV

Öğretim Bilgisi Dersleri

Öğretmenlik Meslek
Bilgisi Dersleri

-

-

-

-

-

-

-

-

Ritim Bilgisi I-II

-

-

-

Ancak, bu öğrencilerin konservatuvar
eğitim-öğretim
süreçlerinde
YÖK’ün
belirttiği yukarıdaki etkinlik uygulamaları
kapsamındaki çoğu dersin eğitimini
almıyor olmaları ve dolayısıyla müzik
öğretmeninde bulunması gereken bazı
yeterliklere sahip olamamaları, gerek
müzik eğitim-öğretiminin gereği gibi
uygulanması yönünde gerekse bu öğretmen
adaylarının
mesleki
yaşamlarında
problemlerle karşılaşabilmeleri yönünde
olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına
neden olacaktır.

Bu araştırmada; Türk Halk Oyunları
bölümü son sınıf öğrencilerinin müzik
öğretimi
özyeterlik
düzeylerinin
incelenmesi, sorunların tespit edilerek
öğrenci görüş ve düşüncelerine ulaşılması
hedeflenmiştir. Ayrıca araştırma sonuçları;
Türk Halk Oyunları bölümünün müzik
öğretimi ile ilgili müfredat programlarında
yapılacak çalışmalara temel oluşturması ve
gerçekleştirilecek düzenlemelere yardımcı
olabilmesi açısından önem taşımaktadır.

Bu olumsuzluklar ve sorunlar sonucunda,
duygusal tükenme yaşayacak bir öğretmen,
kendisini yaptığı işe vermekte zorlanacak,
gerginlik ve engellenme hissedebilecek, işe
gitme konusunda isteksizlik yaşayabilecek
ve kişisel başarısı azalacaktır (Kılıç ve
Yazıcı, 2012: 189). Bunun sonucunda ise;
eğitimin kalitesi düşecek ve öğrenci, elde
edeceği kazanımlar bakımından olumsuz
yönde etkilenecektir.

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma
grubu, araştırmada kullanılan veri toplama
aracı ve veri analizleri ile ilgili bilgiler yer
almaktadır.

Çünkü genel olarak bakıldığında müzik
öğretmenliğinde uzun bir süreç sonunda
niteliklerden yeterliklere gelinebilmektedir
(Uçan, 2006: 73) ve müzik öğretmenlerinin
hizmet
öncesi-hizmetiçi
eğitimini,
seçimini-atanımını, görevlendiriminiçalıştırımını, değerlendirimini-yükseltimini
doğrudan etkilemekte, belirlemekte olan
müzik öğretmenliği yeterlikleri çok önemli
ve öncelikli; her zaman ve her yerde çok
dikkatli, çok duyarlı ve çok özenli
çalışmayı gerektiren bir konudur (Uçan,
2006: 86).

2. YÖNTEM

2. 1. Araştırmanın Modeli
Araştırma, nitel bir araştırmadır. Türk Halk
Oyunları bölümü son sınıf öğrencilerinin
müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin
incelenmesi, sorunların tespit edilerek
öğrenci görüş/düşüncelerine ulaşılması için
araştırma türü olarak görüşme yöntemi
seçilmiştir.
Nitel araştırma
metodolojisinin
araştırmalarda tercih edilmesinin temel
sebepleri şunlardır:
• Üzerinde araştırma yapılan ya da
yapılması planlanan kişilerin sahip
oldukları deneyimlerden doğan anlamları
sistematik olarak inceleyebilmek için,
• Nitel yöntemlerle duygu, düşünce
süreçleri ve hisleri daha iyi anlayabilme

için,
• Bulgulardan elde edilebilecek kuramların
gerçeği yansıtacağı için (Ekiz, 2003: 25).
Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan
görüşme metodu; insanların neyi ve neden
düşündüklerini, duygu, tutum ve hislerinin
neler olduğunu, davranışlarını yönlendiren
faktörleri ortaya çıkaran bir veri toplama
aracısıdır (Ekiz, 2003: 61).

2. 2. Çalışma Grubu
Araştırma
2013-2014
eğitim-öğretim
yılında
Dicle
Üniversitesi
Devlet
Konservatuvarında öğrenim görmekte olan
28 Türk Halk Oyunları bölümü son sınıf
öğrencisi
ile
gerçekleştirilmiştir.
Öğrencilerle “Öğrenci Görüşme Formu”
aracılığıyla
görüşme
yapılmıştır.
Araştırmaya katılanların 12’si (% 43,0)
kadın, 16’sı (% 57,0) erkektir.

Tablo 3. Cinsiyet Değişkeninin Frekans ve Yüzdesi
Frekans (n)

Yüzde (%)

Kadın

12

43

Erkek

16

57

Toplam

28

100

2. 3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada Türk Halk Oyunları bölümü
son sınıf öğrencilerinin müzik öğretimi
özyeterlik düzeylerinin saptanabilmesi
amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan
“Öğrenci Görüşme Formu” kullanılmıştır.
Aşağıda araştırmada kullanılan ölçme
aracıyla ilgili bilgilere yer verilmiştir.
2. 4. Öğrenci Görüşleri Formu
Bu görüşme formu; daha önceden yapılmış
tez çalışmaları, kitaplar, makaleler,
sempozyum bildirileri ve yayınların
incelenmesi sonucunda Türk Halk
Oyunları bölümü son sınıf öğrencilerinin
müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin
saptanabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Öğrenci görüşme formu; 11 sorudan

oluşmakta ve müzik öğretimi özyeterliği
ile ilgili Türk Halk Oyunları bölümü son
sınıf
öğrencilerinin
görüşlerine
dayanmaktadır.
2. 5. Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler, tablolar
halindedüzenlenmiş, tema/kodlar
saptandıktan sayısal veriler tespit edilmiş
ve
yüzde
hesaplamaları
yapılarak
yorumlanmıştır.

3. BULGULAR VE YORUM
Tablo 4. Öğrencilerin Okul Şarkılarını Çözümleyerek Dağarcıklarına Katılabilme Durumları
Temasının Alt Temalarına Göre Dağılımı
Alt Temalar

Evet

Okul şarkılarının
çözümlenebilme durumu
Okul şarkılarının dağarcığa
katılabileceğinin düşünülme
durumu
Halk oyunları bölümünde
alınan müzik derslerinin
yeterli görülme durumu

Hayır

Toplam

f
0

%
0,0

f
28

%
100,0

f
28

%
100,0

28

100,0

0

0,0

28

100,0

10

35,71

18

64,29

28

100,0

düşünüyorum”; “Solfej dersleri aldım.
Aslında şarkıları nasıl çözümleyeceğimi
bilmiyorum. Ama şarkı öğretebileceğimi
düşünüyorum”; “Bizim bölümde müzik
alanı ile ilgili aldığımız eğitim aslında çok
yetersiz. Ben imkân olsa kendi alanımda
öğretmen olarak atanabilmek isterdim.
Ancak biz kendi alanımızda öğretmen
olarak atanamıyoruz. Onu kazanmak için
uğraşıyoruz. Ama kendimi bu konuda pek
yeterli hissetmiyorum. Pek çok konu
eksiğim
var
ama bunları
tamamlayabileceğimi düşünüyorum”
biçiminde tema ile ilgili görüşlerini
belirtmiştir.

Bu bulgulara göre; araştırmaya katılan
müzik öğretmenlerin 28’inin (% 100) okul
şarkılarını çözümleyemedikleri; 18’inin (%
64,29)
de aldıkları müzik derslerini
yetersiz buldukları saptanmıştır. Ancak
öğrencilerin 28’inin (% 100) okul
şarkılarını çözümleyemeden dağarcıklarına
katabileceklerini düşünmesi çelişkili bir
sonuçtur. Ayrıca öğrenciler; “Doğrusunu
söylemek gerekirse bizim alanımızda halk
oyunu bölümündeysen müzik derslerine
çok önem verilmiyor. Daha çok sadece
dersi geçmeye odaklı çalışıyoruz. Geçecek
kadar öğrenmek yetiyor. O nedenle aslında
çok yeterli olduğumu düşünmüyorum. Ama
çalışırsam
öğretebileceğimi

Tablo 5. Öğrencilerin Şarkı Öğretim Yöntemlerini Gereği Gibi Uygulayabileceklerini Düşünme
Durumları Temasının Alt Temalarına Göre Dağılımı
Alt Temalar
Şarkı öğretim
yöntemlerinin bilinme
durumu

Evet
f
0

Hayır
%
0,0

f
18

%
64,29

Kısmen
f
10

%
35,71

Toplam
f
%
28
100,0

Şarkıların kılavuz
kitaplardan
öğretilebileceğinin
düşünülme durumu
Şarkıların kendilerince
öğretilebileceğinin
belirtilme durumu

10

35,71

18

64,29

0

0,0

28

100,0

18

64,29

10

35,71

0

0,0

28

100,0

Tablo 5’e göre; öğrencilerin 18’inin (%
64,29) şarkı öğretim yöntemlerini
yöntemlerine göre öğretebileceklerini
düşündükleri ortaya çıkmıştır. “Şarkı
öğretim yöntemlerini bilmiyorum. Ama
kılavuz
kitaplardan
yola
çıkarak
öğretebileceğimi düşünüyorum. Kılavuz
kitaplarda olmayan şarkılar olursa onların
hangi sınıflara uygun olabileceğini
bilmiyorum. Genelde de okul kitaplarının
müzik öğretiminde yeterli olduğunu
düşünüyorum. Ben öğretmen olursam o
kitaplar bana yetecektir”; “Bize bu

bilmedikleri ancak şarkıları kılavuz
kitaplar aracılığıyla ya da kendi
konuyla ilgili bir şey öğretilmedi. O
nedenle ben kendi metotlarımla öğretirim
diye düşünüyorum. O metotların ne
olacağını da şu anda pek bilmiyorum.
Sanırım bize nasıl öğretildiyse o şekilde
öğretirim ben de”; “Kısmen düşünüyorum.
Repertuvar dersleri aldık. Kendimce onları
uyarlayabilirim
diye düşünüyorum”
şeklinde şarkı öğretimi ile ilgili görüşlerini
sunmuştur.

Tablo 6. Öğrencilerin Öğretim Uygulamalarında Yeni Öğretim Tekniklerini
Kullanabileceklerine İnanma Durumları Temasının Alt Temalarına Göre Dağılımı
Alt Temalar
Öğretim tekniklerinin
bilinme durumu
Yeni öğretim tekniklerinin
bilinme durumu
Öğretim tekniklerinin
uygulanabileceğine
inanılma durumu

Evet

Hayır

Kısmen/kararsız
f
%
0
0,0

Toplam
f
%
28
100,0

f
0

%
0,0

f
28

%
100,0

0

0,0

28

100,0

0

0,0

28

100,0

12

42,86

11

39,29

5

17,85

28

100,0

Bu veriler; araştırmaya katılan öğrencilerin
28’inin (% 100) yeni öğretim tekniklerini
bilmediklerini ortaya çıkarmıştır. Ancak;
öğrencilerin 12’sinin (% 42,86) öğretim
tekniklerini
uygulayabileceklerini
düşünmesi çelişkili bir sonuçtur. Ayrıca
öğrenciler; “Yeni öğretim tekniklerini
bilmiyorum. Aslında geleneksel öğretim

yöntemlerini de bilmiyorum. Bize öğretildiği
şekilde
biz
de
öğretebiliriz
diye
düşünüyorum. Öğretim yöntemleri ile ilgili
hiç bilgi almadık. Bu konularda eğitim
almadığımız için öğretim teknikleri

için kararsızım”; “Aslında öğretim
teknikleri ile ilgili bir bilgim olduğunu
söyleyemem. Ama çok gözlem yapıyorum.
Öğrenebileceğimi ve uygulayabileceğimi
düşünüyorum. Ama şu an yapamam diye
düşünüyorum”
şeklinde
ifadelerde
bulunmuştur.

dediğinizde bana pek bir şey ifade
etmedi”;
“Öğretim
tekniklerini
bilemiyorum. Biz staj da yapmıyoruz.
Eğer staj yapıyor olsaydık bu
konularda daha çok fikrimiz olabilirdi.
Benim şu anda öğretim teknikleri
konusunda bilgim ve fikrim olmadığı

Tablo 7. Öğrencilerin Eğitim Etkinliklerinde Öğrencilerin Ders İle İlgili Sorularına Bilimsel
Cevaplar Verilebileceğine İnanma Durumları Temasının Alt Temalarına Göre Dağılımı
Alt Temalar
Konunun bilinme durumunda
bilimsel cevap verebileceğine
inanılma durumu
Ders öncesi hazırlık
yapıldığında cevap
verebileceğinin düşünülme
durumu
Bilinmeyen bir konuda soru
sorulması durumunda sorunun
cevaplandırılmadan
geçiştirileceğinin belirtilme
durumu.

Evet

Hayır

Toplam

f
28

%
100,0

f
0

%
0,0

f
28

%
100,0

9

32,14

19

67,86

28

100,0

20

71,43

8

28,57

28

100,0

Tablo 7’ye göre, öğrencilerin 28’inin (%
100) bildikleri konularla ilgili sorulara
bilimsel cevaplar verebileceği; 19’unun
(% 67,86) bilmedikleri konular ile ilgili
sorular karşısında ders öncesi hazırlık
yapsalar da cevap veremeyecekleri ve
20’sinin (% 71,43) ise böyle bir durum
karşısında
soruyu
cevaplamadan
geçiştirecekleri ortaya çıkmıştır. “Eğer
konuyu
biliyorsam
veririm.
Eğer
bilmiyorsam soruyu bilmediğimi fark
ettirmeden geçiştiririm ve onu bilmediğimi

öğrencinin anlamamasına çalışırım”;
“Evet verebileceğimi düşünüyorum. Çünkü
derse gitmeden önce hazırlık yaparım. O
konuyu iyice çalışırım. Çalışamazsam
bilemeyebilirim
ama
çalışırsam
verebilirim”; “Konuyu biliyorsam veririm
tabi ki… Ama konuyu bilmiyorsam da
öğrenciye çaktırmadan soruyu geçiştiririm.
Zamanla da o sorularla ilgili bilgilenirim”
biçiminde tema ile ilgili görüşlerini
belirtmiştir.

Tablo 8. Öğrencilerin Öğretilen Şarkıları Yanlış Çalmaktan Endişe Duyma Durumları
Temasının Alt Temalarına Göre Dağılımı

Alt Temalar

Evet

Endişeli olunma durumu
Alan çalgısına hâkim
olunmadığının düşünülme
durumu

Hayır

Toplam

f
20

%
71,43

f
8

%
28,57

f
28

%
100,0

0

0,0

28

100,0

28

100,0

ağırlık
vermedik.
Özellikle
çalgı
konusunda...
Belki
öğretmenliğe
başladıktan sonra çalgımı da daha fazla
çalışırım”;
“Evet
duyarım.
Biz
okulumuzda piyano eğitimi almıyoruz.
Keşke bu ders olsaydı bence. Çünkü bizim
bölüme
gelen
öğrencilerin
büyük
çoğunluğu müzik öğretmeni olmak istiyor.
Bence bir müzik öğretmeninin piyano
çalamıyor olması büyük bir eksiklik”;
“Blokflüt çalabiliyorum. O nedenle
duymuyorum” şeklinde sorun ile ilgili
görüşlerini belirtmiştir.

Tablo 8; öğrencilerin 20’sinin (% 71,43)
öğretecekleri şarkıyı yanlış çalmaktan
endişe duyduğunu ve tamamının ise alan
çalgılarına hâkim olmadığını ortaya
koymaktadır.
Öğrenciler;
“Şu
an
hissederim.
Bunun
da
nedeni
enstrümanıma pek hâkim olmamamdır.
Ama
çalışırsam
yapabileceğime
inanıyorum. Aslında bu konuda çalgımı
öğrenmek için çok çaba sarf etmediğimi
söylemem gerekiyor. Gerçi biz bu bölüme
girerken müzik öğretmeni olabileceğimiz
için de seçtik ama müzik derslerine çok

Tablo 9. Öğrencilerin Koro Kuramama-Çalıştıramama-Yönetememe Endişesi Hissetme
Durumları Temasının Alt Temalarına Göre Dağılımı
Alt Temalar
Endişeli olunma durumu
Koro dersinin alınmamış
olmasından dolayı eksiklik
hissedilmesinin belirtilme
durumu

Evet
f
19
28

Hayır
%
67,85
100,0

Tablo 9’ göre; öğretmenlerin 19’u (%
67,85) koro kuramama, çalıştıramama ve

f
9
0

%
32,15
0,0

Kısmen/kararsız
f
%
0
0,0
0
0,0

Toplam
f
%
28
100,0
28
100,0

yönetememe ile ilgili endişe duymakta;
28’i (% 100) de koro dersinin lisans

almadık. Endişem var aslında ama
halkoyunları dalında çocuklarla çok
çalıştığım için kısmen yapabileceğimi
düşünüyorum”; “O konuda pek tecrübem
ya da eğitimim olmadı” şeklide öğrenci
görüşleri belirtilmiştir.

sürecinde alınmamasından dolayı eksiklik
hissetmektedir. Ayrıca; “Evet aslında
hissediyorum. O da özgüven eksikliğinden
kaynaklanıyor. Bu özgüven eksikliği de
bilgi
eksikliğimden
kaynaklanıyor.
Kendimi pek yeterli hissetmiyorum.
Özellikle koro konusunda”; “Koro dersleri

Tablo 10. Öğrencilerin Bilinemeyecek Sorular Sorma İhtimalinden Rahatsızlık Duyma
Durumları Temasının Alt Temalarına Göre Dağılımı
Alt Temalar

Evet
f
28

Rahatsızlık hissedildiğinin
belirtilme durumu

Hayır
%
100,0

f
0

Toplam
%
0,0

f
28

%
100,0

konudan soru gelirse onu öğrenciye
yansıtmadan soruyu farklı yere yönlendirir
ve geçiştiririm. Öğrenci bilmediğimi
hissetmez”; “Evet rahatsız ediyor ama
sorulacak her sorunun da beni eğiteceğini
düşünüyorum” şeklinde görüşler ifade
edilmiştir.

Tablo
10’da;
araştırmaya
katılan
öğrencilerin
tamamının
öğrencilerin
bilemeyecekleri sorular sorma ihtimalinden
rahatsızlık
duydukları
görülmektedir.
Ayrıca
sorun
ile
ilgili; “Elbette
duyuyorum. Öğretmen olduktan sonra da
kitapları okuyarak konuları çalışırım diye
düşünüyorum”; “Evet. Bilmediğim bir

Tablo 11. Öğrencilerin Öğretim Programındaki Konuları Anlamada Güçlük Çekmesi
Durumundan Endişe Duymaları Durumları Temasının Alt Temalarına Göre Dağılımı
Alt Temalar
Endişe hissedilme durumu
Müzik öğretim
programının bilme
durumu

Evet
f
28
0

Hayır
%
100,0
0,0

Tablo 11’de; araştırmaya katılan
öğrencilerin
tamamının
öğretim
programındaki
konuları
anlayamamaktan endişe duydukları ve
müzik öğretim programı hakkında
hiçbir bilgisi olmadığı saptanmıştır.

f
0
28

%
0,0
100,0

Kısmen/kararsız
f
%
0
0,0
0
0,0

Toplam
f
%
28
100,0
28
100,0

Öğrenciler
tarafından;
“Öğretim
programının
ne
olduğunu
bilmiyorum. Önce onu öğrenmem lazım.
Konuları da içerikleri de bilmiyorum”;
“Müzik öğretim yöntemlerini ve müzik
öğretim programını bilmiyorum. Bize,

okulda bu konu ile ilgili hiçbir şey

öğretilmedi” görüşleri dile getirilmiştir.

Tablo 12. Öğrencilerin Müzik Öğretim Programındaki Konuları Öğrenmekte Kendilerine
Güvenme Durumları Temasının Alt Temalarına Göre Dağılımı

Alt Temalar

Evet

Müzik öğretim
programının içerdiği
konuları bilme durumları
Kendilerine güvenme
durumları

Hayır

Toplam

f
0

%
0,0

f
28

%
100,0

f
28

%
100,0

9

32,15

19

67,85

28

100,0

biliyorum ve dediğim gibi öğretim
programının ne olduğunu da bilmiyorum.
Ancak öğretebilirim diye düşünüyorum”;
“Öğretim
programını aslında
bilmiyorum”;
“Öğretim
programının
konularını hiç bilmiyorum” şeklinde
görüşlerini iletmiştir.

Tablo 12; araştırmaya katılan öğrencilerin
tamamının müzik öğretim program
içeriğini bilmediğini ve 19’unun da (%
67,85) bu konuda kendine güvenmediğini
tespit etmiştir. Alt tema ile ilgili öğrenciler;
“Güvenmiyorum. Eksiklerimin olduğunu

Tablo 13. Öğrencilerin Lisans Dönemi Müzik Eğitimlerinin Mesleki Yaşantıları İle Örtüşeceğine
İnanma Durumları Temasının Alt Temalarına Göre Dağılımı
Alt Temalar
Örtüştüğüne inanılma
durumu

Evet
f
1

Hayır
%
3,57

Tablo 13’e göre öğrencilerin 27’si (% 96,43)
lisans döneminde aldıkları müzik eğitiminin
mesleki yaşantıları ile örtüşmeyeceğine
inanmaktadır.
Ayrıca; “Hayır pek
sanmıyorum. Benim kişisel olarak bir müzik
eğitimi geçmişim vardı ben o nedenle
şanslıyım. Bilgilerim sınıf arkadaşlarıma göre
daha çok. Pek çoğumuz biliyor gibi yapıyoruz
ama hiçbir şey bilmiyoruz aslında…”;
4. SONUÇ ve ÖNERİLER
4. 1. Sonuçlar:

f
27

%
96,43

Kısmen/kararsız
f
%
0
0,0

Toplam
f
%
28
100,0

“Mesleki hayatta beni hangi konuların
beklediğini bilmiyorum”; “Sanırım bizim
gördüğümüz dersler ilköğretimde yok. Eğitim
aslında çok eksik”; “Evet bence örtüşüyor.
Çünkü eğitimimizde biz de müzik dersleri
alıyoruz. Bu da ilköğretimde öğretmenlik
yapmaya bence yeter diye düşünüyorum”
şeklinde görüşler ifade edilmiştir.
Bu araştırmada çalışma grubundan elde
edilen
veriler
neticesinde
aşağıdaki
sonuçlara ulaşılmıştır:

Öğrencilerin;
%
100’ü
okul
şarkılarını
çözümleyememektedir.
 % 64,29’u lisans sürecinde aldıkları
bilmemekte ancak
şarkıları kılavuz
kitaplar
aracılığıyla
ya
da
kendi
yöntemlerine
göre
öğretebileceklerini
düşünmektedir.
 % 100’ü yeni öğretim tekniklerini
bilmemekte ancak % 42,86’sı öğretim
tekniklerini
uygulayabileceklerini
düşünmektedir.
 % 100’ü bildikleri konularla ilgili sorulara
bilimsel cevaplar verebilecektir.
 % 67,86’sı bilmedikleri konular ile ilgili
sorular karşısında ders öncesi hazırlık
yapsalar
da
cevap
veremeyecek;
% 71,43’ü ise böyle bir durum karşısında
soruyu cevaplamadan geçiştirecektir.
 % 71,43’ü öğretecekleri şarkıyı yanlış
çalmaktan endişe duymaktadır.
 % 100’ü alan çalgısına hâkim değildir.
 % 67,85’i koro kuramama, çalıştıramama

4. 2. Öneriler:
Çalışmadan
elde
edilen
sonuçlar
doğrultusunda aşağıdaki önerilerin dikkate
alınması önem kazanmaktadır:
 Öğrencilerinin
kendi
alanlarında
öğretmenlik yapabilmeleri sağlanmalıdır.
 Müzik
alan
bilgisine,
müziksel
davranış biçimlerine,
öğretim
bilgisine
ve öğretmenlik meslek bilgisi
derslerine yönelik alınan eğitimin niteliği
artırılmalıdır.
 Müzik öğretimi ile ilgili müfredat

müzik derslerini yetersiz bulmaktadır.
 % 100’ü okul şarkılarını çözümleyemeden
dağarcıklarına
katabileceklerini
düşünmektedir.
 % 64,29’u şarkı öğretim yöntemlerini
ve yönetememe ile ilgili endişeler
duymaktadır.
 % 100’ü koro dersinin lisans sürecinde
alınmamasından
dolayı
eksiklik
hissetmektedir.
 % 100’ü öğrencilerin bilemeyecekleri
sorular sorma ihtimalinden rahatsızlık
duymaktadır.
 % 100’ü öğretim programındaki konuları
anlayamamaktan endişe duymaktadır.
 % 100’ü müzik öğretim programı
hakkında hiçbir bilgiye sahip değildir.
 % 100’ü müzik öğretim program içeriğini
bilmemekte ve % 67,85’i bu konuda
kendine güvenmemektedir.
 % 96,43’ü lisans döneminde aldıkları
müzik eğitiminin mesleki yaşantıları ile
örtüşmeyeceğine
inanmaktadır.

programında,
müzik
öğretmenliği
mesleğine yönelik dersleri de kapsayacak
biçimde
düzenlemelerin
yapılması
gerekmektedir.
 Öğrencilerin, öğretmenliğe başlamadan
önce müzik öğretmenliği bölümlerinde
mesleğe yönelik eğitim alabilmeleri
sağlanmalıdır.
 Öğrencilerin,
müzik
öğretmeni
olmadan
önce
staj
yapabilmeleri
sağlanmalıdır.
 Lisans eğitim sürecinde, özellikle
“şarkı
öğretim
teknikleri”,
“koro
yönetimi”, “okul şarkıları dağarcığı” ve

“aktif
öğretim
yöntem/teknikleri”
derslerinin seçmeli statüde de olsa
verilmesi gerekmektedir.
 Lisans
sürecinde
alınan
“çalgı”
derslerinin niteliğinin artırılması ve
mesleğe yönelik verilmesi gerekmektedir.
 Öğrencilerin, aldıkları müzik eğitiminin
öğretmenlik mesleğiyle de örtüşmesi
sağlanmalıdır.
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TÜRKÇE VE RUSÇADA SÖZCÜK TÜRLERİ AÇISINDAN
ÜNLEMLERİN KONUMU
Zulfiya SHAKHİN (ŞAHİN)
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rus Dili ve Edebiyatı A.B.D.
Özet: Araştırmanın konusu Dilbiliminin kuşkusuz en tartışmalı ve önemli alanlarından
biri olan ünlemlerdir. Ünlemlerin yazılı ve sözlü dilde özel bir yeri vardır. Kimi bilginler
dilin doğuşunu ünlemlere bağlamış, insanların çeşitli olaylar karşısında ruh ve bedenle
ilgili duygularının etkisiyle çıkardıkları ünlemlerin sonradan sözcüklere dönüştüğünü,
çeşitli kavramları karşıladığını ileri sürmüşlerdir. İletişim ve anlatım esnasında
duygularımızı ve hissettiklerimizi en keskin ve kısa biçimde aktarmada ünlemler veya
ünlem edatları vazgeçilmez bir araçtır. Genel ve Özel Dilbilimi bugüne kadar çok
gelişmiş olmasına rağmen, ünlemler dilbilimcilerin yoğun ilgi alanlarının ve dil
teorilerinin hep dışında kalmış ya da çok yüzeysel olarak değinilmiştir. Buna bağlı olarak
ünlemlerin dilde ister konumu, ister işlevi, ister tanımı farklılıklar göstermektedir ve bu
durum karşılaştırmalı dilbilimine de yansımaktadır. Makalede Karşılaştırmalı Metot
yardımıyla Türkçede ve Rusçada sözcük türleri açısından ünlemlerin nasıl bir konuma
sahip oldukları, kendine özgü bağımsız bir sınıf oluşturup oluşturmadıkları ve bağımsız
öğeler grubunu oluşturabilmeleri için anlambilimsel bir içeriğe ya da başka dilsel
özelliklere sahip olup olmadıkları sorgulanmıştır.
Anahtar sözcükler: Ünlemler, Duygu İfadeleri, Rusçada Ünlemler, Türkçede Ünlemler,
Sözcük Türleri, Sözcük Türlerinin Sınıflandırılması

THE PLACE OF INTERJECTIONS AS A PART OF SPEECH IN
TURKISH AND RUSSIAN
Abstract: The article is devoted to the most disputable and important problems of
linguistics — interjections. İnterjections have a specıal place in written and spoken
language. Some scientists even bond the genesis of language to interjections, according
to which (Interjection Language Theory) man’s emotional and physical exclamation in
evolutional process obtained semantics and turned into words. In the process of
communication and narration interjections with the ability to express emotions and
fillings in exact and precise way are irreplaceable. Even though that General and
Descriptive Linguistics in years achieved good development interjections always stayed
in the shadow of linguistics studies and linguists’ point of interest. As a consequence of
this, the place, functions and definitions of interjections in language show differences.
With the help of Comparative Method the article analyzed the place of the interjections
in both Turkish and Russian languages in comparison to each other. Here, not only the
place of interjection in both languages’ part of speech system has been investigated but
also, if they belong to notional or functional parts of speech, and have the linguistic
properties to form independent parts of speech.

Keywords: İnterjections, Emotional Expressions, Russian İnterjections, Turkish
İnterjections, Parts of Speech, Part of Speech Classification.

1. GİRİŞ
Bu çalışmada, yaşadığımız duygulara ve
heyecanlarımıza
tercüman
olan,
duygularımızı en “kısa ve keskin bir
biçimde ifade eden” (Akalın, 1999),
dilimize canlılık ve uyum katan, günlük
konuşmalarımızın
belki
de
en
vazgeçilmezlerinden biri olan ünlemlere
yer verilmiştir. Ünlemler dilin doğuşuna
ilişkin kuramlara kaynaklık etmesine
karşın, dilbilim ya da dilbilgisi
kitaplarında, ne yazık ki, kendisine en
az yer verilen sözcük türüdür.
Türkçede sadece ünlemler üzerine
yapılmış
monografik
bir
çalışma
bulunmamaktadır. Ancak, ünlemleri
dolaylı olarak inceleyen çalışmaların
arasında Hacıeminoğlu tarafından yazılan
“Türk Dilinde Edatlar” adlı eserin
bulunduğu söylemek yerinde olacaktır.
Hacıeminoğlu, “ilgeçler” çatısı altında,
karşılaştırmalı bir yöntem aracılığıyla,
ünlemlerin yapılarını ve anlamlarını
incelemiştir. Bunun yanı sıra alanla ilgili
önemli eserler arasında Hamza Zülfikar
tarafından hazırlanan “Türkçede Ses
Yansımalı Sözcükler” adlı eserden de söz
edilmesi gerekmektedir. Çalışmasında
ünlemleri ve ses yansımalı sözcükleri
birbirinden ayırarak, bu sözcüklerin ayrı
grupları
oluşturdukları
düşüncesini
savunan
Zülfikar,
ses
yansımalı
sözcükleri sesbilimsel, biçimbilimsel ve
sözdizimsel açılardan ayrıntılı olarak ele
almıştır. Bir başka kaynak olarak ele
alınan Kamil Tiken tarafından hazırlanan
“Eski Türkiye Türkçesinde Edatlar,

Bağlaçlar, Ünlemler ve Zarf Fiiller” adlı
eserde ise XIV-XV yüzyıllarına ait
eserler taranarak, burada kullanılan
ilgeçler, bağlaçlar, ünlemler ve ulaçlar
listelenmiştir. Tiken, bu çalışmasında,
sıralanmış dil öğelerinin anlamlarını da
incelemiştir.
Alanyazında ünlemler konusunda fazla
araştırma olmadığını gözleyen Türk Dil
Kurumu
1990’lı
yıllarda
“Türk
Gramerinin Sorunları” adıyla yapılan
tartışmalar dizisine ünlemler konusunu da
eklemiştir. Panellerde sunulan bildiriler,
konuşmalar ve tartışmalar 1999’da
gerçekleştirilen oturumların stenografik
kayıtlarını
temel
alarak,
“Türk
Gramerinin Sorunları” başlığı altında bir
kitap haline getirilmiştir. “Türkiye
Türkçesinde Ünlem” konulu panelde
Korkmaz’ın açılış konuşması, Akalın’ın
“Türkiye Türkçesinde Ünlem” adlı
sunumu, Zülfikar’ın “Ünlemler ve Ses
Yansımalı Sözcükler” adlı sunumu ve
sonrasında yapılan tartışmalar, Çağdaş
Türkçede ünlem konusuna bir ışık tutmuş
ve konuyla ilgili kuramsal temel
oluşturulmasına katkı sağlamıştır.
Rusçada ünlemler üzerine günümüze
kadar
gelinen
süreçte
yapılan
araştırmalara bakıldığında ise, bu konuda
çok
geniş
kapsamlı
monografik
çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Buna
göre, ünlemler konusunda Germanoviç
tarafından
ele
alınan
“Rusçanın
Ünlemleri” [Междометия русского
языка] adlı monografik çalışma, bu
konuyla ilgili sınırlı alanyazındaki en

kapsamlı
eserlerden
biridir.
Germanoviç’in, ünlemleri, biçimbilimsel
ve sözdizimsel olarak ve bürünsel açıdan
tonlama yönlerini ele alarak ayrıntılı
biçimde incelediği doktora tezi, “Rus
Dilinin
Ünlemleri”
[Междометия
русского языка] adıyla basılmış kitabın
temelini oluşturmuştur. Konuyla ilgili bir
diğer monografik çalışma ise, Şaronov’un
“Söylevde,
Metinde
ve
Sözlükte
Ünlemler” [Междометия в речи, тексте
и словаре] adlı eseridir. Şaronov burada
ünlemleri
‘sesli
işaretler’
olarak
tanımlamış ve ‘sesli işaretler’i ifade
ettikleri duygulara göre sınıflandırmıştır.
Sereda’nın “Ünlemlerin Dil Öğeleri
Yapısındaki Yeri” [Место междометий
в системе частей речи] adlı Moskova
2005 basımlı kitabında ise, Rusça
ünlemlerin diğer sözcük türleri arasındaki
konumu incelenmiş, ünlemlerin bağımsız
ve işlevsel dil öğeleriyle arasındaki
benzerlikleri ve farklılıkları belirlenmeye
çalışılmıştır.
Ayrıca
çalışmada,
ünlemlerin
sözdizimsel
açıdan
değerlendirilmesi kısmına da kapsamlı
olarak yer verilmiştir.

1.1. Ünlemlerin Türkçe
Türleri Açısından Konumu

Sözcük

“Günümüz
Türkçesinde,
sözcük
türlerinde ünlemler ya edatlar içerisinde
ya da bağımsız bir sözcük türü olarak
değerlendirilmektedir” (Akalın, 1999).
Tek başına anlam taşımayan yardımcı
sözcükler olarak tanımlanan ilgeçler
grubuna
ünlemlerin
dâhil
edilip
edilmemesi, ünlemlerin anlamsal farklılık
yaratıp yaratmadığı, işlevlerinin yalnızca
anlamlı sözcükleri birbirine bağlamak

olup olmadığı ya da anlam taşımadıkları
halde bazen bir tümce oluşturacak anlam
aktarabildikleri
göz
önünde
bulundurulduğunda,
ünlemlerin
anlambilimsel yapıdan bağımsız bir
sözcük türü olarak değerlendirilip
değerlendirilmemesi gibi sorular ortaya
çıkmaktadır. Bu çalışmada, ünlemlerin
işlevsel, dilbilgisel ve anlamsal özellikleri
kendi içinde değerlendirilerek, bu
sorulara yanıt aranmaya çalışılacaktır. Bu
çerçevede, söz konusu sorulara yanıt
aranırken, ünlemler öncelikle ilgeçler,
daha sonra da bağımsız sözcük türü
açısından
değerlendirilmeye
çalışılacaktır.
‘İlgeç’ kavramının, neyi tanımladığı ya
da ‘ilgeç’ tanımına ünlemlerin dahil
edilip edilmemesi alanyazında uzun
yıllardır tartışılmaktadır. “Güncel Türkçe
Sözlük”, edat tanımını şöyle vermektedir:
“Tek başına anlamı olmayan, sonuna
geldiği sözle cümledeki diğer sözcükler
arasında ilişki kuran sözcük türü, ilgeç”
(Güncel Türkçe Sözlük, 2013). 1998
yılında yayımlanan “Açıklamalı Dilbilim
Terimleri Sözlüğü”nde ise ilgeç terimi
kullanılmış ve şu tanım verilmiştir:
“Çeşitli dillerde, önünde yer aldığı ya da
ardından geldiği birimle başka bir birim
ya da tümcenin geri kalan bölümü
arasında ilgi kurmaya yarayan, anlamı,
aynı
bağlamdaki
öbür
birimlerle
belirginleşen işlevsel biçimbirimdir”
(Vardar, 1998).
Korkmaz “Gramer Terimleri Sözlüğü”
adlı eserinde ilgeçler için şunları
belirtmiştir: “Yalnız başına bir anlam
taşımayan; ancak, isim ve isim soylu
kelimelerden sonra gelerek sonuna

geldiği kelimeyle cümledeki başka
kelimeler arasında anlam ilişkisini kuran,
gramer
görevli
müstakil
kelime”
(Korkmaz, 1992). “Gramer Terimleri
Sözlüğü”nde ise şöyle bir açıklama
yapılmıştır: “Yalnız başına bir anlam
taşımayan; ancak, ad ve ad soylu
sözcüklerden sonra gelerek sonuna
geldiği sözcükle cümledeki başka
sözcükler arasında anlam ilişkisi kuran,
gramer görevli bağımsız sözcük”
(Gramer Terimleri Sözlüğü, 12.10.2013).
Yukarıda sıralanan bu özellikler ünlemler
çerçevesinde yorumlandığında, ilk olarak
anlambilimsel yapı göze çarpmaktadır.
Ünlemler de, tıpkı ilgeçler gibi, belli bir
kavram adlandırma özelliğine sahip
değildir. Ancak ünlemler, anlambilimsel
yapıdan ilgeçler kadar bağımsız da
değildir. Ünlemler, ait oldukları sosyal
topluluğun tüm bireyleri tarafından
kavranabilmekte, hatta bazen bir ünlem
bir tümce kadar anlatım gücüne sahip
olabilmektedir. Aşağıda buna ilişkin
örnekler sunulmaktadır:
“Baklavacının
önündeki
dinlenme
yerinde oturuyorum işte. Gözlerimi ona
dikmişim. Birdenbire görüveriyor beni.
Tam yanımdan geçerken görüyor beni.
Görmese daha iyi olacağı geçiyor
aklımdan hemen. Oysa olan oldu.
Avucundaki fıstıkları nereye koyacağını
bilemiyor.
-Aaa, diyor, çocuk dişleri görünerek ve
gözlerinde örtbas edilemeyen
bir
şaşkınlıkla” (Aral, 2000).
Yukarıda sunulan örnekte kullanılan
“Aaa” ünleminin anlamı aktarılmaya
çalışıldığında şöyle bir tümce ortaya
çıkmaktadır: “Sizi burada görmeyi

beklemiyordum. Fakat
gördüğüme şaşırdım”.

gördüm

ve

Başka bir örnekte ise şu durum ortaya
çıkmaktadır: “….evet, evet. Bir tanıdık
gerekiyordu, kesinlikle. Eczacı abla, tanış
doktor anımsamaya çalışıyordu, ama
belleği işlemiyordu.
-Yahu, durun, nedir bu haliniz? Bizim
Gülşen var ya……” (Atasü, 1997).
Buradaki “yahu” sözcüğü, “bana bakın,
aklıma
bir
şey
geldi”
anlamını
aktarmaktadır.
Bir başka örnekte ise: “Üzülme hala,”
dedim, “ister istemez döneceklerdir.
Avrupalılar bizimkileri istemiyor artık.”
Yüzüme kuşkuyla baktı, başını öne
geriye sallayarak söylendi: “Ah keşke,
keşke… Ağzına sağlık kızım, ağzına
sağlık. Aslında orada rahatları çok
yerinde biliyorum…” (Günel, 2001).
Bu örnekte ise yazar, “ah” ve “keşke”
şeklinde iki ünlemi yan yana getirerek
ünlem öbeği yaratmakta, çok yüklü ve
duygu dolu bir anlam vermeye
çalışmaktadır:
“Gittiklerine
çok
üzülüyorum, gidenleri çok özlüyorum ve
seviyorum, inşallah geri dönerler”.
Bu örnekler, okuyucuya ünlemlerin
anlam ya da kavram adlandırma
özelliğini taşımadıkları halde, ne kadar
büyük bir anlatım gücüne sahip
olduklarını kanıtlamaktadır. Bu keskin
anlatım gücüne yalnızca ünlemlerin sahip
olduğunu ve bu özelliklerin ünlemleri
diğer sözcük türlerinden farklı kıldığını
söylemekte yarar vardır.
Ünlemler, ses tonlaması açısından diğer
sözcük türlerinden farklı işlevlere

sahiptir. Bu açıdan ünlemler, çok
sıkıştırılmış, standart olmayan ve ses
tonlama sisteminin uçlarında dolaşan bir
tonlamaya sahiptir. Ayrıca, ünlemlerin
temel özelliği, bilindiği gibi duyguyu
ifade etmektir ve yazarla okuyucu
arasındaki iletişimde ünlemlere mutlaka
bir mimik eşlik etmektedir. Böylelikle
ünlemler diğer sözcük türlerinden farklı
olarak bu mimiklere ihtiyaç duymaktadır.
Ünlemlerin büyük bir anlatım gücüne
sahip olmalarının başka bir nedeni de, bu
yapıların iletişimin bir parçası olması ve
dış etkenlere karşı bir tepkiden ya da yine
dış etkenlere karşı bir istekten
oluşmasıdır. Bu nedenle, ünlemler
kesinlikle bir bağlama dayalıdır ve
anlatım gücünü kısmen bağlamdan
almaktadırlar. Özetle, ünlemlerin anlatım
araçları ses tonlaması, mimikler ve
bağlamdan oluşmaktadır. Bu noktada
diğer sözcük türleri olarak örneğin ad ya
da eylemler ele alındığında, onların da
tüm bu özelliklere sahip olduğunu
söylemek mümkün müdür? Bu sorunun
yanıtı olumsuz olacaktır çünkü anlamlı
dil öğelerinin belirli bir işlevi vardır. Bu
işlev, belirli bir kavramı ya da sayılı
kavramları iletmektir ve hiçbir tonlama
ya da mimiğin bu sözcüklerin ilettikleri
kavramı değiştirememeleri nedeniyle bu
özellik, anlamlı sözcüklerin temel
özelliğini oluşturmaktadır.
Yardımcı dil öğelerinin de, ünlemlerin
taşıdığı özelliklere sahip olup olmadığı
sorusu bu aşamada öne çıkmaktadır. Bu
sorunun da yanıtı olumsuzdur, çünkü
yardımcı sözcüklerin işlevleri farklıdır;
bir başka deyişle, yardımcı sözcüklerin
işlevi anlamlı sözcükleri bir araya
getirmek ve bağlamaktır, gerekirse

anlamlarını biçimlendirmektir. Yardımcı
dil öğeleri de bu özelliklere gereksinim
duymamaktadır. Peki, ünlemler neden bu
özellikleri
taşımaktadırlar?
Çünkü
ünlemlerin belirli bir anlamı yoktur ve
iletmek istedikleri anlamı yalnızca diğer
özelliklere dayanarak iletebilmektedir.
Ünlemlerin çok anlamlılığı da (polisemi)
bu nedenlerden ötürü ortaya çıkmaktadır.
Bunu aşağıdaki örneklerle göstermek
mümkündür: “-Ah, nasıl sevindim,
inanasım gelmiyor! Sanki bu da rüyaymış
da… Ahmet Abi nerede? Çocukları niye
getirmedin?” (Aral, 2000: 46).
Yukarıda verilen örnekte, “ah” ünlemi
şöyle
bir
anlam
aktarmaktadır:
“Gelmenize
çok
sevindim,
sizi
beklemiyordum ama geldiğinize çok
memnunum.”
Bir başka örnekte ise şu durum
görülmektedir:
“Aysel için hep üzülürdü. Seval’e de
gâvurun içinde yaban ellerde kaldı diye
kaygılanır. Ah, işte gurbetlere düştünüz,
her biriniz dağılıp gittiniz! Herkes kaçtı,
bir biz kaldık” (Aral, 2000: 47).
Yukarıdaki “ah” ünleminde ise, bir
öncekinden
farklı
bir
anlam
iletilmektedir. Burada, “ah” ünlemi şu
anlamları yansıtmaktadır: “Hem sizin için
hem kendim için üzgünüm. Her şey
umulduğu gibi gitmedi, burada kalmanızı
istiyordum ama sizi tutamadım.”
Aşağıda buna ilişkin bir başka örnek
gösterilmektedir:
“Herkesin durumu incelenmiştir. Kimler
araştırılmıştır? Kimse ona bir şey
sormuyor ki! Nedir o burada? Bas istifayı,
çek git diyor şeytan! Öyle bir zaman ki…
Ahh!” (Aral, 2000: 19).

Buradaki “ahh” ünlemi ise, yaşanan
zamanın dile getirilemeyecek kadar
tehlikeli, aynı zamanda da nahoş
olduğunu belirtmektedir. Kahraman, bu
durumdan memnun olmadığını ve
mümkün olsaydı bu durumdan kaçmak
istediğini belirtmektedir.
Başka bir örnek:
“-Kız mı oğlan mı?
- Kız teyzesi. Adı da Güneş.
-Ah adıyla yaşasın! Adı gibi güzel bir
ömrü olsun.” (Atasü, 1997: 86)
Kahraman, yukarıdaki “ah” ünlemini
kullanarak tüm yüreğiyle dileklerinin
gerçek olmasını istemekte, ancak
dileklerinin gerçekleşebilmesinden kuşku
duymaktadır.
Bir başka örnek:
“-Aaah, başım! İlaç içtim yine de
geçmiyor.”
Son olarak, yukarıda sunulan “aaah”
ünlemi ise, kahramanın fiziksel olarak ne
kadar çok acı çektiğini göstermektedir.

gelmektedir, ancak bu sorunun da yanıtı
olumsuzdur. Çünkü ünlemler bu işlevi
üstlenememektedir. Hatta ünlemlerin
tümcede sözdizimi açısından yalın bir
konumu söz konusudur.
Türk dilbilimcilerin bu konuyu nasıl
yorumladıklarına bakıldığında, ünlemleri
hangi sözcük türü grubuna dâhil ettikleri
sorusu
ortaya
çıkmaktadır.
Türk
dilbilimcilerin görüşlerini söyle sıralamak
mümkündür;
Banguoğlu’na göre: “Ünlemler dilde en
eski sözcük sınıfı olup aslında bağlamlar
ve takılar gibi üreme ve devşirme bir
sözcük
topluluğu
teşkil
etmekte
değildirler. Bu sebeple onları alet (edat)
sözcükler arasında saymak yerinde
olmaz. Ünlemler öbür sözcüklerden farklı
olarak kendilerine ton ve vurgu alırlar,
farklı sesli uzunlukları, ikizleşme ve
durguları olur. Buna göre söyleyişte de
çok çeşitlenirler ve pek farklı anlatımlar
alırlar. Vay gibi bir ünlem derin
üzüntüden sevince, tehditten okşamaya
kadar varan çeşitli anlatımlar gösterir”
(Banguoğlu, 1990).

Verilmiş örneklerden ünlemlerin bağlama
dayalı
olarak
kolaylıkla
anlam
değiştirebilecekleri görülmektedir. Aynı
ünlemler hafif tonlama değişimiyle
bambaşka anlamlar da aktarabilmektedir.

Banguoğlu, ünlemlerin ilgeçlerin çatısı
altında
değerlendirilmesini
doğru
bulmamakta, bu grup sözcüklerin “pek
farklı anlatımları aldıklarını” ekleyerek,
tamamen
anlamsız
olmadıklarını
söylemektedir.

Böylelikle, ünlemlerin ilgeçlerden farklı
olarak, bir anlam taşımaksızın anlam
iletebilen
sözcükler
olduğu
gözlenmektedir. Bu noktada akla,
ünlemlerin, ilgeçler gibi diğer sözcükler
arasında ilişki kurup kurmadığı sorusu

Ergin’e göre ise, ünlemler ilgeçler grubuna
dâhil edilmelidir. Ergin’in ünlemlere
verdiği tanım şöyledir: “Ünlemler isimlere
en yakın edatlardır denilebilir. Bazılarının
isimleştikleri, o ünlemin ismi oldukları,

isim halinde kullanıldıkları da görülür”
(Ergin, 1993: 330).
Ergin'in ilgeçler üzerine görüşleri şu
şekildedir:
“Edatlar tek başlarına manasızdırlar.
Fakat
manalı
sözcüklerle
birlikte
kullanılırken
bir
dereceye
kadar
manalanır, bir ifade kazanır, böylece bir
gramer vazifesi yapacak duruma gelirler.
İçinde bir kısmı tek başına da bir ifadeye
sahip olabilir. Fakat bu ifadenin
anlaşabilmesi için de diğer sözcük, sözcük
grupları ve cümlelere bağlanması lazım.
Diğer bir kısmı ise birlikte kullanıldıkları
unsurlardan ayrı bir şey ifade etmez, ifade
bakımından sıkı sıkıya onlara bağlı
kalırlar” (Ergin, 1993: 329).
Ergin daha sonra ünlemler için şunları
söylemiştir:
“Ünlemler tek başlarına ve söz arasında
başlı başına kullanılan ve ifade taşıyan
edatlardır.”
Böylelikle Ergin, ünlemleri ilgeçlerden
ayıran özellikleri belirtmektedir. Ergin’e
göre ilgeçler anlamlı sözcüklere bağımlı
olan bir sözcük türü grubuyken ünlemler,
anlamlı
sözcüklerden
bağımsız
kullanılmaktadır. Ünlemlerin dilbilgisel
bir işlevi yoktur, ancak ilgeçlerin vardır.
İlgeçler tek başlarına bir ifade
taşımazken,
ünlemler
taşımaktadır.
Genelleyecek olursak, Ergin’in ünlemleri
ilgeç olarak adlandırdığını, ancak
ünlemlerin ilgeçlerden de farklı olduğunu
belirttiğini söylemek yerinde olacaktır.

Korkmaz
ise,
“Türk
Gramerinin
Sorunları” adlı panelde konuya şöyle bir
yorum getirmektedir:
“Ünlemler üzerinde çalışırken benim de
tespitim şu: Bir yönüyle görevli sözcüklere
yaklaşıyor, bir yönüyle anlamlı sözcüklere
yaklaşıyor. Fakat zannederim dildeki
kullanılış şekilleri itibariyle anlamlı
sözcükler yönü görevli sözcüklerden daha
ağır basıyor gibi geldi, çünkü ben, birçok
örneği gözden geçirerek bu görüşe varmış
oluyorum” (Türk Gramerinin Sorunları,
1999).
Aynı panelde, Akalın ise, ünlemlerin
konumu ile ilgili şu sözleri dile
getirmiştir: “Bence ünlem anlamlı ve
görevli sözcükler arasında bir orta
noktada böyle yer işgal ediyor” (Türk
Gramerinin Sorunları, 1999).
Yukarıda, Türkçede ünlemlerin sözcük
türü açısından konumu hakkındaki
görüşler özetlenerek ortaya şu tablo
çıkarılmıştır: Türk dilbilimciler arasında
ünlemlerle ilgili olarak iki görüş söz
konusudur. Buna göre ilk görüş,
ünlemlere
ilgeçlerin arasında
yer
verilmesidir. Bu bakış açısına sahip olan
tüm
araştırmacılar,
ünlemlerin
ilgeçlerden hem anlamsal hem yapısal
açıdan farklı olduklarını belirtmekte ve
ünlemleri anlamlı sözcük türü grubuna
dâhil etmemektedir ve Çağdaş Türk
Dilbilimi’nde başka bir seçeneğin
olmaması nedeniyle de, ünlemleri
yardımcı dil öğesi grubuna yerleştirmek
zorunda
kaldıkları
izlenimini
uyandırmaktadır. İkinci görüş ise,
ünlemleri ne anlamlı ne de yardımcı dil
öğesi grubuna dâhil etmektedir. Bunun
yerine ünlemlerin bağımsız görüldüğü,

ancak araştırmacıların anlamı olmayan
bir sözcük türü grubunu oluşturdukları
varsayımını daha benimser göründükleri
öne çıkmaktadır. 1999’da yapılan “Türk
Gramerinin Sorunları” adlı panelde bu
görüşün
hâkim
olduğu
göze
çarpmaktadır.

olmadığı için, ünlemler hiçbir bağımsız
sözcük türüne dâhil değildir. Bununla
beraber,
ünlemler
yardımcı
dil
öğelerinden de çok farklılardır, çünkü bir
metnin sözdizimindeki işlevleri ne
ilgeçlere,
ne
de
bağlaçlara
benzemektedir”
(Rusya
Bilimler
Akademisi, 588) .

1.2. Ünlemlerin Rusça Sözcük Türleri
Açısından Konumu

Sereda, Rusçada ünlemlerin konumuyla
ilgili
“Ünlemlerin
Dil
Öğeleri
Yapısındaki Yeri” [Место междометий
в системе частей речи] adlı kitapta
yapılmış yorumun hemen hemen aynısını
vermektedir:
“Adlandırma
özelliğine
sahip
olmadığından, ünlemler hiçbir ana dil
öğesi grubuna dâhil değildir. Bunun yanı
sıra ünlemler, bağımlı dil öğeleri
grubundan da çok farklıdır, çünkü söz
dizimindeki
işlevleri
ilgeçlerin
ve
bağlaçların
görevlerinden
farklıdır”
(Sereda, 2005: 11).

Geleneksel bakış açısını değerlendirerek
Rusçada, diğer sözcük türleri arasında
ünlemlerin yerinin özel ve ayrı olduğunu
söylemek
mümkündür.
Rusçada
ünlemler, ne anlamlı ne de yardımcı
sözcük türleri grubuna dâhil olmaktadır.
Rusçada, çok net ve belirgin özellikler
taşıyan bir grup olmamakla birlikte
ünlemlerin, bağımsız bir sözcük türünü
oluşturma
eğiliminden
söz
edilebilmektedir. Rus dilbilimciler bu
ayrımı,
ünlemleri
diğer
sözcük
türlerinden farklı kılan özellikleri
değerlendirerek yapmaktadır. Bu grubun
belirsizliğinden dolayı olsa gerek, Rusça
dilbilgisi
kitaplarında,
ünlemlerin
anlatımının, kitapların en sonunda yer
aldığı görülmektedir. Bu çerçevede, Rus
araştırmacıların, sözcük türleri açısından
ünlemlerin konumuna ilişkin görüşlerine
aşağıda yer verilmiştir.
Rusya Bilimler Akademisi tarafından
hazırlanmış olan “Rusça Grameri”
[Русская Грамматика] adlı eserde,
ünlemlerin sözcük türleri açısından
konumu şöyle yorumlanmıştır:
“Sözcük türü açısından ünlemlerin
konumu özeldir. Adlandırma özellikleri

Sereda, ünlemlerin bağımlı ve bağımsız
sözcük türlerine dâhil olmadığını ve
bunlardan farklı olduğunu söylemektedir.
Ünlemlerin kendine özgü bir grup
oluşturduklarını ve sözcük türlerine
ilişkin sistemde yalın bir konumda
olduklarını
belirtmektedir.
Sereda,
çalışmasında ünlemlerin yalın konumu ile
ilgili olarak da şunları söylemektedir:
“Bize göre, ünlemler grubunun özel
konumu, tüm ünlemler için geçerli,
belirgin
ve
çelişkisiz
bir
sınıflandırılmanın
olmamasından
kaynaklanmaktadır,
çünkü
sınıflandırmanın temelini oluşturabilecek
ortak bir özelliği belirlenmemiştir”
(Sereda, 2012).

Sereda, bu yorumuyla ünlemlerin çağdaş
dilbilimindeki temel sorununu dile
getirmektedir. Türk dilbiliminde ya da
Rus dilbiliminde, ünlemlerin bir sınıf
oluşturacak
temel
ölçütleri
ve
özelliklerinin henüz belirlenmemesine
bağlı olarak, ünlemlerin diğer dil öğeleri
arasındaki konumu da belirlenememiştir.
Yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü,
ünlemler için iki dilde de kesin bir
tanımlama verilememektedir. Bir grubu
oluşturacak temel özelliğin aranması,
mevcut sözcük türlerinin özelliklerini
yeniden değerlendirmeye ve her grupla
ilgili mevcut bilgileri genişletmeye
itmektedir. Çünkü dil sisteminde yeni dil
öğelerinin oluşumu, var olan sözcük
türlerinin özelliklerine, daha doğrusu var
olan türlerin sahip olmadıkları özelliklere
dayanılarak
yapılmaktadır.
Sereda,
ünlemlerin mevcut sözcük türlerine
yakınlığından şu şekilde söz etmektedir:
“Yapı açısından ünlem, yardımcı dil
öğelerine; anlam açısından ise eylem gibi
bağımsız bir dil öğesine yakındır. Genel
sözcük türü sisteminde adılların ada,
sıfata ve sayılara karşı işlevselliği neyse,
ünlemlerin eylemlere karsı işlevselliği de
aynıdır. Nasıl bir adıl bir nesneyi işaret
etmekteyse ve o nesnenin özelliklerini ve
miktarlarını bildirmekteyse, ünlemler de
bir eylemi bildirmektedir”
(Sereda,
2012).
Sereda, yukarıda ünlemlerin adıllar gibi bir
işlevi üstlendiğini belirtmektedir. Burada
Sereda’nın ünlemleri bağımsız ve ana
türler arasında görme eğilimi sergilediğini
söylemek mümkündür. Aynı makalede
Sereda’nın, ünlemleri bağımsız ve bağımlı
sözcük türleri arasına
yerleştirdiği
görülebilmektedir. Şekil. 1’de Sereda’nın

ünlemler için ayrı bir sözcük türü
oluşturduğunu söylemek mümkündür.
Diğer önemli nokta ise, Sereda’nın
yansıma
sözcükleri
[звукоподражательные
слова]
ünlemlerden ayırması, ancak aynı sözcük
türüne dâhil etmemesi durumudur.
Yansımaların ünlemlerle aynı sınıfa dâhil
edilip edilmemesi konusunda ünlemler
sınıfının ana ölçütlerinin henüz belirsiz
olmasından dolayı, belirgin bir yorum
yapmak mümkün değildir. Ayrıca Sereda
aynı makalesinde ünlemlerin mutlaka bir
eylem işlevi gördüklerini [междометие
всегда действенно] (Sereda, 2012), bir
başka deyişle, eylemlere çok yakın
olduklarını da vurgulamaktadır. Bu
noktada, ünlemlerin her zaman eylem
niteliği taşıyıp taşımadıkları, eylemsel
olmayan ya da eylemi adlandırmayan
ünlemlerin var olup olmadığı gibi sorular
akla gelmektedir. Bu sorulara aşağıdaki
örneklerle yanıt aranmaya çalışılacaktır:
“-Ах так?!- дико и затравленно
озираясь, произнес Иван. – Ну ладно
же! Прощайте!! – и головою вперед он
бросился в штору окна” (Bulgakov,
1997: 73).
[-Demek öyle! – İvan, vahşi ve kıstırılmış
hayvan gibi arkaya bakarak, dedi. – Peki,
öyle olsun! Elveda! – Ve kafası önünde
kendini pencerenin perdesine doğru
atıverdi.]
Ünlem örnekleriyle dolu bu alıntıyı adım
adım değerlendirmek gerekirse, ilk olarak
aynı tümceleri ünlem kullanmadan ancak
ünlemlerin
anlamlarını
aktarmaya
çalışarak yeniden yazmak yerinde
olacaktır. Bunun sonucunda şu tümceler
ortaya çıkmaktadır:

[-Siz bana rest çekiyorsunuz ve beni
tehdit ediyorsunuz. Sizin kararınızı kabul
etmiyorum ve direneceğim. – İvan, vahşi
ve kıstırılmış hayvan gibi arkaya
bakarak,
dedi. – Bu iş burada
bitmeyecek, ben de gerekeni yapacağım.
Elveda! – ve kafası önünde, kendini
pencerenin perdesine doğru atıverdi.]
Bu
örnek,
açık
biçimde
şunu
kanıtlamaktadır: Örnekte kullanılan tüm
ünlemler gerçekten “eylemseldir”. “Ах
так” ünlemi, “sunulan düşüncenin kabul
edilmediğini, bu düşünceye karşı çıkma
isteğini, memnuniyetsizliği ve direniş
isteğini”; “ну ладно же” ünlemiyse, “şu
an size karşı koyamıyorum, ama mutlaka
döneceğim ve hakkımı arayacağım, pes
etmiyorum” anlamını iletmektedir. İki
ünlem de, gerçekten bir eylemi, hatta
birden fazla eylemi aktarmaktadır. Bu
örnekte kullanılan üçüncü ünlem
“прощайте”den ise, ayrıca söz etmek
gerekmektedir. Bu ünlem temel olmayan,
ya da başka bir deyişle, anlamlı ana dil
öğesi sınıfından ünlemler grubuna giren
bir sözcüktür. Bu tür ünlemler,
çalışmanın sonraki bölümlerinde ya temel
olmayan ünlem ya ikinci derece ünlem ya
da ünlem gibi kullanılan sözcükler olarak
adlandırılacaktır. Temel ve temel
olmayan ünlemler, ünlemlerin kendi
içinde sınıflandırılmasına ilişkin bölümde
daha ayrıntılı olarak anlatılacaktır.
Burada, “прощайте” ünlemi, yalnızca
“eylemsel”
olması
açısından
değerlendirilmiştir. “Прощайте” ünlemi,
“прощать” eyleminden türemiş bir
sözcüktür ve biçimbilimsel açıdan emir
kipinde ve çoğul kişidedir; anlambilimsel
açıdan ise “veda etmek” anlamına

sahiptir ve özünde zaten bir eylemdir.
Başka bir örnekte bu durum aşağıdaki
gibi görülmektedir:
“Собственная смелось так ужаснула
Сашеньку, что он тут же бросился к
матери на грудь, закрыл лицо в ее
платье и заплакал навзрыт горькими
слезами.
- Фу, фу, - журила его Антонина
Александровна.
–
Нельзя
так,
Сашенька. Папа подумает, Саша
нехороший…” (Pasternak, 2004: 245)
[Kendi cesareti Saşenka’yı öyle korkuttu
ki, kendisini annesinin göğsüne atıverdi ve
elbisesine yüzünü saklayarak sesli bir
şekilde ağlamaya başladı.
-Ayy, kızıyordu ona Antonina Aleksandrovna. –
Böyle yapmak sana yakışmıyor, Saşenka.
Baba Saşa’nın kötü bir çocuk olduğunu
düşünür.]
Yukarıda verilen örnek, tıpkı daha önce
yapıldığı gibi, kullanılan ünlemlerin
anlamını aktaracak biçimde yeniden
yazılmış ve böylelikle, bu ünlemin ne
kadar “eylemsel” özellikte olduğu
görülmüştür:
[Kendi cesareti Saşenka’yı öyle korkuttu
ki, kendisini annesinin göğsüne atıverdi
ve elbisesine yüzünü saklayarak sesli bir
şekilde ağlamaya başladı.
-Yapmış olduğun hareketi yadırgıyorum
ve yanlış olduğunu düşünüyorum, kızıyordu ona Antonina Aleksandrovna. –
Böyle yapmak sana yakışmıyor, Saşenka.
Baba Saşa’nın kötü bir çocuk olduğunu
düşünür.]

Örnekte “фу” ünleminin, eylem yerine
kullanıldığı ve “фу” ünleminin de
“eylemsel” olduğu görülebilmektedir.
Başka bir örneği ele alalım:
“- Ты слышишь?
- Слышу, слышу!
- Как слышишь?
- Как с того света!
- Почему как с того света?
- Да так!
- А-а....Стало быть, старик Казангап
того самого!
- Чего того самого?
- Ну, умер, значит. – Шаймерден
тщился найти к случаю подходящие
слова. – Ну, как сказать? Стало быть,
завершил, того самого, ну, это самое,
свой славный путь” (Aytmatov, 2004:
29).
[-Duyuyor musun?
- Duyuyorum, duyuyorum!
- Nasıl duyuyorsun?
- Öbür dünyadanmış gibi!
- Neden öbür dünyadanmış gibi?
- Öyle işte!
-Yaa…Demek ki yaşlı Kazangap şey
oldu!
- Ne oldu?
- Öldü demek, ha! – Şaymerden duruma
uygun sözcük bulmakta zorlanıyordu. –
Ya, nasıl desem, şöyle, tamamladı,
şeyini, ya, işte, kendi mübarek ömrünü.]
Buradaki örnek günlük konuşmaların bir
parçasıdır ve iletişimde ünlemlerin ne
kadar sık kullanıldığını göstermektedir.
Önceki işlemler uygulanarak ünlemler
atılıp diyalog yeniden yazıldığında şu
metin elde edilmektedir:
[-Duyuyor musun?

- Duyuyorum, duyuyorum!
- Nasıl duyuyorsun?
- Öbür dünyadanmış gibi!
- Neden öbür dünyadanmış gibi?
-Üzgünüm ve konuşmak istemiyorum,
çünkü kötü bir şey oldu.
- Anladım. Demek ki, yaşlı Kazangap’ın
başına düşündüğüm geldi!
- Ne oldu ki?
-Öldü demek ki, inanamıyorum. –
Şaymerden duruma uygun sözcük
bulmakta zorlanıyordu. – Bir türlü uygun
söz bulamıyorum, nasıl desem, şöyle
oldu, tamamladı, aklımdan geçeni, çok
kötü bir şey olduğu için bir türlü dilim
dönmüyor, sen de anlıyorsun, kendi
mübarek ömrünü.]
Bu örnekte, “да так”, “а-а”, “ну”, “того
самого”, “это самое” ünlemlerinin ya bir
eylem yerine kullanıldığı ya da bir eylemi
adlandırdıkları görülebilmektedir. Bu
örnekte
de
kullanılan
ünlemlere,
“eylemsel”
demek
mümkündür.
Dolasıyla bu çalışmada, Sereda’nın
yürüttüğü
“ünlemler
eylemseldir”
düşüncesi kabul edilmiştir. Burada
sunulan örneklerin sayısı az olduğundan
bir
kuramın temelini oluşturacak
yeterlilikte
değildir,
ancak
sınıflandırmanın
temel
ölçütünün
başlangıcını oluşturabilecek gücüllerinin
bulunduğu açıktır.
Örnekler incelendiğinde (ünlemlerin
anlamlarının açılanmasıyla), ünlemlerle
ilgili dikkat çeken başka bir özelliğin
daha söz konusu olduğu görülmektedir.
Ünlemler, anlamsal açıdan zengin bir
anlam aktarıcı güce sahiptir. Temel
ünlemler çok kısa ve ses bilgisel açıdan
ekonomik olmalarına karşın, aktardıkları

anlam o kadar yoğun, sıkıştırılmış, renkli
ve zengindir ki, bağımsız ve işlev taşıyan
sözcüklerin,
ünlemlerin anlamlarını
aktarmada bazen
yetersiz kaldığı
görülmektedir. Bir ünlem, çoğunlukla
birden fazla anlam aktarmaktadır. Bu
anlamlar,
kullanılan
dilin
sosyal
topluluğunun tüm üyeleri tarafından
kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Bu durum,
ünlemlerin iletişimde temel ve yardımcı
sözcüklerden
farklı
etkenlere
ve
özelliklere dayanarak işlediği düşüncesini
ön plana çıkarmaktadır.
Beloşapkova,
“Çağdaş
Rus
Dili”
[Современный русский язык] adlı
eserinde ünlemleri “Ünlemler ve sözcük
türleri
dışındaki
diğer
sözcükler”
[Междометия и другие слова вне
частей речи] (Beloşapkova, 1989: 530)
başlığı altında incelemiştir. Eserinde
Beloşapkova, “Ünlemler Bölümü”ne bu
adı vererek, bir anlamda ünlemlerin
konumunu da belirtmiştir. Beloşapkova’ya
göre, ünlemler, mevcut sözcük türlerinin
dışında kalmaktadır.
Öte yandan, Lekant, ünlemlerin diğer
sözcük türleri arasındaki konumuyla ilgili
ayrıntılı yorum yapmamaktadır ve
“Çağdaş Rus Dili” [Современный
русский язык] adlı eserinde şöyle bir
ifade
kullanmaktadır:
“Ünlemler,
cümledeki diğer sözcüklerle bağlantılı
değillerdir”
(Lekant,
2001:
321).
Böylelikle Lekant, ünlemlerin işlev taşıyan
sözcükler olmadığını vurgulamaktadır.
Konuyla ilgili olarak Rozental ise,
ünlemlerin konumu hakkında şöyle bir
yorum getirmektedir:

“Ünlemler bağımsız sözcük türlerinden
farklı olarak, adlandırma özelliğine sahip
değildir; çünkü özlerinde yalnızca söylev
işaretleridir,
işaret
sözcükleridir.
Ünlemler, insanların farklı gerçek
olaylara tepkilerini ya da taleplerini,
isteklerini, emirlerini, duygularını en kısa
biçimde
aktarmalarda
kullandıkları
sözcüklerdir” (Rozental, 2004: 279).
Rozental, ünlemlerin bağımsız sözcük
türü sınıfına dâhil olmadığını ve bu
durumun
nedenini
açıklamaktadır.
Rozental, yazısına şu şekilde devam
etmektedir:
“Ünlemlerin işlevi, sözcük türlerinden
farkları, cümlede sözcükler arasındaki
ilişkiyi belirtmeme, sözcükler arasında
bağlama görevini görmeme, cümleye ek
anlam kazandırmamadır” (Rozental,
2004: 279).
Yukarıda da görüldüğü gibi, Rozental,
ünlemlere ne bağımsız ne de bağımlı
sözcük türleri arasında yer vermektedir.
2008’de yayımlanan “Büyük Dilbilimsel
Sözlük” [Большой лингвистический
словарь] adlı eserinde ise Stariçenok
ünlemlerin konumu hakkında şöyle
yazmıştır:
“Ünlemlerin sözcüksel ve dilbilgisel
sözcük dizeleri arasında özel bir yeri
vardır. Ünlemler anlamlı dil öğelerinden
farklı olarak, adlandırma özelliğine sahip
değildir; kişilere, duruma, tekil-çoğul
kavramlara göre çekilmezler, tümce öğesi
de değillerdir. Görevli sözcüklerden farklı
olarak, tümce öğelerini ya da parçalarını
bağlamazlar (bağlaçlar gibi), ana ve
bağımlı sözcükler arasındaki ilişkiyi

bildirmezler (ilgeçler gibi), sözcüklere ek
anlam ve duygusal uyum (ahenk) katmaz
(ilgeçler gibi)” (Stariçenok, 2008: 296).
Genel bir değerlendirme yapılacak olursa,
Rusçada ünlemlerin konumu hakkında
şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır: Tüm
dilbilimciler, ünlemlerin özel olduğunu,
Rusçada mevcut sözcük türlerine
benzemediklerini,
ancak ünlemlerin
henüz kendilerine özgü bir sınıf
oluşturmadıklarını ifade etmektedir.
Sınıfın oluşma noktasına gelmemesi,
oluşturulacak sınıfın temel ölçütlerinin
belirsizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu
nedenle, ünlemlerin konumuyla ilgili
yorumlar, yalnızca mevcut sözcük
türlerinin özelliklerini değerlendirerek
yapılabilmektedir. Bunun sonucu olarak
ünlemler, sınıfın belirlediği ölçütlere
uymadıkları
için
hiçbir
sınıfa
girmemektedir.
2. SONUÇ
Ünlemlerin Türkçede ve Rusçada
sözcük türleri içindeki konumları
karşılaştırıldığında, ortaya çıkan tabloda
Türk dilbiliminin, ünlemlerin ilgeçler
sınıfına mı, yoksa ünlemlere özgü ayrı bir
sınıfa mı yerleştirilmesi gerektiği
konusunda
ikilem
içinde
kaldığı
görülebilmektedir. Oysaki Rus dilbilimi,
ünlemlerin,
temel
ölçütlerini
taşımadıklarından dolayı var olan hiçbir
sözcük türüne dâhil olamayacakları
konusunda aynı görüşe sahiptir. Burada
bu iki dilin biçimbilimsel özelliklerini
anımsatmakta fayda vardır. Bilindiği gibi,
Rusça bükümlü bir dilken Türkçe
eklemeli bir dildir. İki dilin sözcükleri
arasındaki bağlantılar ve ilişkiler farklı

işlevsel ilkelere dayanmaktadır. Bu
sebepten dolayı, işlevli sözcüklerin de
önemi ve işlevselliği iki dilde de farklılık
göstermektedir.
Hem kullanım sıklığı hem de sözcükler
arasındaki bağlama özellikleri açısından
bükümlü bir dilde işlevli sözcükler
eklemeli bir dilden farklıdır ve daha
önemlidir. Bu nedenle bükümlü dile
kıyasla eklemeli bir dilin görevli sözcük
grubuna, tümce yapısında daha az görev
düşmektedir. Böylece eklemeli dilin
görevli sözcük grubunun sınırları daha
esnek ve belirsizdir. Türkçenin, ünlemleri
yerleştirme konusunda çelişki içinde
kalması dilin biçimbilimsel özelliğinden
kaynaklanabilmektedir. Son yıllarda Türk
dilbiliminde ünlemlerin bağımsız ancak
anlamı olmayan, ünlemlere özgü bir
sözcük türünü oluşturdukları yönünde bir
eğilim olduğunu söylemek mümkündür.
İki dilde de ünlemlerin farklı bir sınıf
oluşturdukları düşüncesi mevcuttur fakat
sınıf özellikleri, sınırları, ana ölçütleri
henüz belirsizdir. Bu belirsizliğin en
büyük nedeni ise dilbilim alanında
ünlemler
alanının
yeterince
araştırılmamış olması ve ünlemlerin
işlevsel ilkelerinin çağdaş dilbilime
henüz açık olmamasıdır. Bu nedenlerle
daha önce de belirtildiği gibi iki dilde de
ünlemler sınıfı ya da ünlemlerin dâhil
olabileceği yeni bir sınıf henüz
oluşturulmamıştır.1
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ONTOLOJĐK TAHLĐL METODUYLA AHMET MUHĐP DIRANAS’IN
“YAŞARKEN” ŞĐĐRĐNĐN ĐNCELENMESĐ
Gülsemin HAZER
Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Özet: Edebi metinin taşıdığı estetik ve sanatsal değeri ortaya çıkarabilmek için farklı çözümleme ve okuma
yöntemlerine ihtiyaç vardır. Ontolojik tahlil metodu da, edebi eserin heterojen bir yapı taşıyan varlık
katmanlarını esas alarak metnin taşıdığı estetik ve sanatsal değeri ortaya çıkarmayı hedefler. Roman Đngarden ve
Nikolai Hartmann’ın tabakalar teorilerinden hareketle geliştirilmiş olan bu metotta amaç, sanat eserinin ontik
yapısını çözümlemek ve anlaşılır hale getirmektir. Ahmet Muhip Dıranas’ın “Yaşarken” başlıklı şiirinin
ontolojik tahlil metoduyla incelenmesinin yapıldığı bu yazıda, şiir öncelikle reel varlık-alanı ve irreel varlıkalanına göre ele alınmıştır. Reel varlık-alanında, ritmi meydana getiren ses, vezin ve kafiye yapısı çıkarılırken;
irreel varlık-alanında şiir metni anlamsal, nesne/obje, karakter ve alınyazısı tabakalarına göre çözümlenmeye
gayret edilmiştir. Çalışmada, ontolojik tahlil için temel başvuru kaynağı olan Đsmail Tunalı’nın Sanat Ontolojisi
esas alınmakla birlikte, konuyla ilgili diğer kaynaklardan da yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: “Yaşarken”, Ahmet Muhip Dıranas, Ontolojik Đnceleme Metodu, Sanat Ontolojisi,
Ontoloji.

ONTOLOGĐCAL ANALYSĐS OF “YAŞARKEN” POEM
BY AHMET MUHĐP DIRANAS
Abstract: It is needed different methods of analiyses and reading for uncover to lirary, aesthetic and artistic
value of the text carries. Ontolojigal analysis method is based on the presence of layer that moves heterogeneous
structure. And in this wise, exposes to the aesthetic and artistic value of the text move. this method has been
established departing from Roman Ingarden and Nikolai Hartman's layers theory. The aim is to analyze the
structure of ancient works of art and make understandable. In this article Ahmet Muhip Dranas's poem
"Yaşarken" viewed with this method. And the poem is covered according to real assets and irreal assets. In real
assets was remowed sound, meter, and rhyme structure that create rhythm. In real assets poetry text has been
solved according to layer semantic, object/obje, character and predestination. In the study based on Đsmail
Tunalı's Sanat Ontolojisi that is the essential reference for ontological analysis. Also was used on the subject
from other sources.
Key Words: “Yaşarken”, Ahmet Muhip Dıranas, Ontological Analysis, Art Ontology, Ontology.

GĐRĐŞ
Edebi metni farklı bir bakış açısıyla
inceleme ve çözümleme amacı taşıyan
ontolojik analiz metodu, metnin derin
yapısında yer alan anlamı ortaya
çıkarmaya, çok-anlamlı / çok-katlı yapıyı

çözmeye yardımcı olan bir yöntem olarak
değerlendirilmektedir.
“Sanat ontolojisi çok karmaşık bir alan
olan estetik varlık alanını problem alanı
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olarak belirler ve sanatçıdan bağımsız
olarak ortaya çıkan estetik objenin ontik
yapısına odaklanır”(bk. Tunalı 2012: 50).
Bu yönteme göre sanat eseri karşısındaki
okur-öznenin (suje), estetik tavır ve
estetikçi tavır olmak üzere iki durumundan
bahsedilir. Öznenin sanat eseri karşısında
aldığı tavır estetik tavırdır. Estetikçi tavır
ise, eserin ontik açıdan anlam tabakalarını
ve bu tabakalar arasındaki münasebeti
inceleyip, sanat eserini neyin mükemmel
kıldığını sorgulayan tavırdır (Erdem
2007:255).
Özelde edebi metinde, genelde sanat
eserinde estetik özü bulup ortaya çıkarma
konusunda estetikçi tavır, ya subjektivist
ya
da
objektivist
yaklaşımda
Subjektivistler
sanat
bulunmaktadır.
estetiğinin merkezine okuru koyarken,

objektivistler ise okurdan daha önemli
olarak sanat eserinin içeriğini ön plana
al(ır) ve eserin mükemmelliğinin estetiği
belirleyici konumda olduğunu ileri
sür(erler) (Erdem 2007: 256). Erdem’in
ifade ettiği gibi “modern ontolojik
inceleme bu iki yaklaşımın ortasını
bulmaya çalışan bir inceleme tekniğidir” (
2007:255).
Tunalı, estetik obje analizinde öncelikle
“objektivation” kavramına dikkat çeker ve
“objectivation(un) var olan bir şeyin obje
haline gelmesi olmayıp var- olmayan bir
şeyin
ortaya
konması
anlamına
gel(diğine)” (2002: 55) işaret eder.
Sanat eserinin iç ve dış yapısını barındıran
objektivasyon’un on-tik yapısı ise şöyle
şemalandırılmaktadır (bk.Issı 2004: 140;
Erdem 2007:257 ):

Objektivation

Ön-yapı veya ön-plân
(Vorderground)
Real Yapı
(Bağımsız, ontik bakımdan
kendi başına var-olan)

Yukarıda ifade edildiği gibi sanat eserinin
çok-katlı/çok-anlamlı yapısını açıklama ve
anlamlandırmaya kapı aralayan ontolojik

Arka yapı veya arka-plân
(Hinterground)
Đrreal Yapı
(Real yapıya bağımlı, real

yapının taşıdığı tinsel içerik)

inceleme
yöntemi,
edebi
eserlerin
incelenmesinde de araştırmacıya farklı bir
bakış açısı imkân verir. Tunalı, ontolojik
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çözümleme yönteminin sanat eserinin
bütünlüğünü bozmadan uygulanabilen
pratik bir çözümleme yöntemi olduğunun
altını çizerek (Bk. Tunalı 2002: 111) “ bu
yöntem(in) bir yandan edebiyat eserinin
bütünselliğini göz önünde tutarken, bir
yandan da edebiyat eserini, bir ses ve ölçü
bilgisinin, semantik’in, psikolojinin ve
felsefenin ortak olarak araştıracağı bir
bütünlük olarak kavranması (olduğunu);
böyle bir bütünlüğü araştıracak olan
somut
tabakalara
araştırmacı(nın),
dayanacağından, onun tutum ve tavrı(nın)
da aynı şekilde objektif olaca(ğını)”
(Tunalı 2002:116) ifade etmektedir.
“Ontolojik çözümleme, sanat eserinde
var-olanların nasıl ve ne çeşitten bir
varlığı gösterdiğini incelemeyi hedefler.
Aynı zamanda, sanat eserinin varlığı ile
öbür varlıklar arasındaki ilgi ve ayrılığı da
çözümlemeye çalışır” (Bk. Tunalı 2002:
47).
Sanat eserinde yer alan varlık tabakaları
üzerinde çalışmış olan Roman Đngarden,
edebiyat yapıtının özüne uygun yapının,
birçok heterojen tabakalardan meydana
gelmiş bir bütün olduğunu söyle(yerek)
(Tunalı 2012: 65) bir sanat eserinde yer
alan tabakaları şöyle sınıflandırır:
1.Kelime
sesleri
ve
onlara
dayanarak meydana gelen ve daha
yüksek bir basamağı gösteren ses
yapıları;
2.Farklı
derecelerdeki
birlikleri tabakası;

anlam

3.Farklı şematik görüşler tabakası;
4.Tasvir edilen şeylerin (nesne,
insan ve olaylar) ve onların

alınyazılarının tabakası. (Tunalı
2002: 89)
“Nicolai Hartmann ise, sanat eserini
öncelikle “real (ön yapı/ vonderground) ve
“irreal (arka yapı/hinterground) olarak
başlıca iki bölüme ayırır.
Hartmann
homojen olan ön yapıda kelimeler, sesler
gibi maddî olana yer verir. Đrreal olan arka
yapı maddî değildir. Heterojen olan arka
yapı başlıca dört tabakadan oluşmaktadır.
Birinci tabaka olarak belirtilen en ön
tabaka resim ve plastik sanatlarda
duyuların aracılık ettiği görülebilir olan
tabakaya karşılık olan tabakadır. Bu
tabaka
edebiyatta,
tiyatroda
görünebilirliği, işitilebilirliği ifade eder.
Daha çok tiyatroya özgü olan ikinci tabaka
ise ön tabaka aracılığıyla görünebilir hale
gelir. Hartmann’ın üçüncü tabaka olarak
belirttiği tabaka ise insanın ahlakî
özelliklerinin ortaya çıktığı bir irreal
alandır. Dördüncü tabaka artık insanın
ruhî içi ile değil de, onun hayatının bütünü
ile ilgilidir” (bk.Tunalı 2002: 107-111).
Roman Đngarden ve Nicolai Hartmann’ın
teorilerinden hareket eden Đsmail Tunalı,
edebiyat eserinin yapısını araştıracak bir
metodolojiden söz ederek edebi metni
çeşitli
varlık
tabakalarına
ayırarak
inceleyebilmeyi sağlayan bir çözümleme
yöntemi sunar. Buna göre; ilkin fiziksel
var-olan olarak kelimeleri bir ses tabakası
olarak düşündüğünü dile getirir ve bu
tabakada ritmi meydana getiren ses, vezin
ve kafiye yapısının incelenmesi gerektiğine
işaret eder (Bk. Tunalı 2002: 111).
Tunalı, ses tabakasının üzerinde yer alan
diğer tabakaların dört başlık altında
belirtmektedir.
Bu
incelenebileceğini
tabakalar:
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1. Kelimelerin anlam tabakası,
2. Nesne ya da obje tabakası,
3. Karakter ve ruhî özellik tabakası,
4.Alınyazısı, kader tabakası (Tunalı
2002:113) dır.

Edebi eserin ontik yapısını, var-olanı
incelemeyi hedefleyen ontolojik inceleme
metodu
şematik
olarak
şöyle
gösterilmektedir:

ŞĐĐRĐN ĐÇ ve DIŞ YAPISI
A.ÖNYAPI
(Duyulur Yapı, Dış Yapı, Ses Tabakası,

B. ARKA YAPI

Maddî Tabaka, Görünür Yapı,

Đç Yapı, Đrreal Varlık alanı, Soyut Yapı, Hinterground,

Reel Varlık Alanı, Vonderground,

Muhteva.

Şekil Yapı, Biçimsel Tabaka )

1. Anlamsal (Semantik)Tabaka
a. Kelime Semantiği (Cocnitiv)

-Dış görünüm

b. Cümle Semantiği (Sentaks)

-Harfler, heceler, kelimeler

2. Nesne (Obje) Tabakası

-Ölçü, âhenk,

Anlamı ağırlıklı olarak taşıyan kelimelerden

-Redif, kâfiye

(Temel obje ve yardımcı objeler…) oluşur.

-Mısra-beyit-bend yapısı

3. Karakter Tabakası

-Şiirin varlığıyla duyulan, algılanan,

Şairin ruh dünyası, kişiliği, yetiştiği ortam,

görülen; yani, işitsel ve görsel

bakış açısı, psikolojik dünyasıyla ilgili bilgiler..

anlamda şiirin maddî yapısına

vs.’den oluşur.

ait her şey.

4. Alınyazısı (Kader) Tabakası
Üçüncü tabakadaki tespit ve
değerlendirmelerin içinde bulunulan sosyal yapı
ve bu yapının bütün insanlık açısından da
değerlendirilmesi. Şiirden ilhamla varlık alemi
ve bu alemin niteliğiyle ilgili değerlendirmeler…

Ontolojik tahlil metodunda sıklıkla kullanılan bu tablo Yavuz Bayram’ın çalışmasından alınmıştır. (bk. Bayram
2003: 12)
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Ahmet Muhip Dıranas’ın Yaşarken
Şiirinin Ontolojik Tahlil Metoduyla
Çözümlemesi:
Ahmet Muhip Dıranas (1901-1980), Batı
edebiyatından yaptığı çevirileri, Gölgeler
ve Çıkmaz adlı tiyatro oyunları1, pek çok
gazete ve dergi yazısı kaleme almış
olmasına rağmen şair kimliğiyle öne
Yahya
çıkmış, şiirleriyle tanınmıştır.
Kemal, Ahmet Haşim ve Ahmet Hamdi
Tanpınar’dan etkilenen Dıranas’ın şiirini
besleyen temel kaynaklardan birinin
Fransız edebiyatı, diğerinin de Halk şiiri
olduğu bilinmektedir.2
Şiirlerinde tabiata ve aşka büyük yer veren
şair,
Enginün’ün
ifadesiyle
“Baudelaire’den
gelen
bir
zevkle,
güzelliklere
trajik
bir
duyguyla
yaklaşmıştır” (Enginün 2008:
76).
“Yaşarken” şiiri de hayatın güzelliklerine
trajik bir duyguyla yaklaştığı şiirlerinden
biridir. Dıranas, akıp gitmekte olan hayatı
ve evrenin içinde sıkışmış olan bireyin
kaçış isteğini, Batı edebiyatından gelen
imge ve sembollerle, ama Halk şiirinin
formu içinde dile getirir. Eserin estetik
yapısını objektif bir yöntemle okuma
imkânı veren ontolojik tahlil yönteminin,
şiirdeki bu çok sesli ve çok-katlı yapıyı
ortaya çıkaracağını umuyoruz.
Yaşarken
Ağaçların daha bu bahçelerde
Bütün yemişleri dalda sarkıyor,

Umutların mola verdiği yerde
Geceler bir nehir gibi akıyor.
Baksan bir uzaklık var hangi yana,
Hangi eşyaya dönsen boş bir ayna;
Varmak istediğim uzak limana
Gemiler beni almadan kalkıyor.
Gelmedi gün daha, çalmadı saat,
Daha uçurmuyor beni bu kanat;
Sabırsızlanma, ey kapımdaki at!
Güneş daha gözlerimi yakıyor.
Ahmet Muhip Dıranas
(Dıranas1999: 82)
A. Ön Yapı /Reel Varlık Alanı
1. Ses Tabakası
Tunalı, Hartmann’ın ontik bir karşıtlıktan
hareketle belirlediğini dile getirdiği
tabakalar teorisini bir şiir metnine
uygulayan incelemecinin öncelikle şiirde
real, yani duyulur olarak kavranan varlığın
ne olduğunu bulması gerektiğini belirtir.
Bu duyulur tabaka (real varlık) bir edebiyat
eserinin (şiirin) dilidir yani kelimelerdir.
Dolayısıyla araştırmada incelenecek ilk
tabaka kelime tabakası olmalıdır (Bk.
Tunalı 2002:107). Ses tabakasında ritmi
oluşturan seslerin yanı sıra, vezin ve kafiye
yapısı da incelenmelidir (Bk. Tunalı
2002:114).

1

Dıranas’ın oyun yazarlığı ve tiyatroları için (bk.
Çelik:2010).
2
Dıranas’ın hayatı, eserleri ve sanatını besleyen
kaynaklarla ilgili ayrıntılı bilgi için (bk. Gür:2007).
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“Yaşarken” şiirinde birinci ahenk unsuru,
11’li hece vezninden kaynaklanır.3 Şiire
yeknesak bir ahenk getiren akışı düzenli bu
ölçü, kelimeleri oluşturan seslerin müzikal
etkisiyle hareketlenir. Bir başka ifadeyle,
kelimeleri oluşturan ses açısından şiire
bakıldığında, şairin ses yoluyla bir ritim
oluşturduğu rahatlıkla söylenebilir.
Şiirde armoni/ritim ses yinelemeleri
“alliteration” ile sağlanmıştır (bk. Aksan
1999:205). Dörder dizelik üç bölümden
oluşan şiirin bütününde tekrarlanan “m, n,
l, b, d, g, y, r” ünsüzlerinin ortaya çıkardığı
yumuşak ahenge,
“s, h, k, t ”
ünsüzlerinin sert ve çarpıcı sesleri eşlik
eder. Ayrıca “-yor” ekinde yer alan “y”
ve “r” ünsüzleri de şiirin bütününe bir
genişlik ve süreklilik katmaktadır.
Şiirde başlık dâhil toplam 56 kelimede; “a”
ünlüsü 53, “e” ünlüsü 24, “i” ünlüsü 23, “ı”
ünlüsü 11, “u” ünlüsü 8, “o” ünlüsü 7, “ü”
ünlüsü 4, “ö” ünlüsü 2 defa kullanılmıştır.
Şiirin genelinde “a, e, i, ı” ünlülerinin
oluşturduğu ritim, müzikal etkiyi arttırır ve
şiir sonsuzluğun şarkısı(na) (Kaplan
1999:5) dönüşür.
Ahengi oluşturan bir diğer unsur da
kafiyedir. Klasik “koşma” tipine bağlı
olarak yazılan şiirin redifi “(ı)yor” ile öne
çıkan kafiyelerinin de (-na, -at) şiirin
bütününe hâkim olan armonide pay sahibi
olduğu dikkat çekmektedir.
Dıranas, hece ölçüsünde yaptığı gibi
kafiyeleri de farklı kullanma yoluna

3

Mehmet Kaplan, Dıranas’ın şiirinde kullandığı
“(…) A. Muhip
ölçüyü şöyle değerlendirir:
Dıranas, Halk şiir geleneğine fazla bağlı kalan
hatta onu taklit edenlerin kullandığı hece veznini
kendine göre değiştirerek şahsi bir ifade tarzı
vücuda getirmiştir” (Kaplan 2005: 94).

gitmiştir.4 Şiirin ikinci dörtlüğünde
Yivli’nin
ifadesiyle
dişi
uyak5
uygulamasının bir örneği yer almaktadır
(Bk. Yivli 2011:143). Đkinci dörtlüğün
birinci dizesinde yer alan “yana” kelimesi,
üçüncü dizenin sonundaki “limana”
kelimesiyle “an” sesleri üzerinden, ikinci
dizenin sonundaki “ayna” kelimesiyle de,
“na” sesleriyle kafiye oluşturur.
Dıranas, “Yaşarken” şiirinde, değişiklikler
yaparak kullandığı ölçü ve kafiyelere bir
de birkaç dizede tamamlanan cümle
yapısını ekler. Şiirdeki tek düze yapıyı
kıran seslerin ortaya çıkardığı armoni de
ahenk kaynaklarından biri olarak metnin
dış yapısında yer alırlar.
B. Arka Yapı/ Đrreel Varlık Alanı
1. Anlam Tabakası
Ses tabakası, bağımsız bir yapı taşıyarak
şiirin dış yapısında yer alırken, anlam
tabakası arka yapıda bulunur (Bk. Bayram
2003:14). Bu alt tabaka, bütün ontik
tabakanın taşıyıcısıdır ve aynı zamanda
özel estetik değerlere ve estetik niteliklere
sahip bir tabaka olduğu için bir estetik
tabakadır (Tunalı 2002: 94).
Anlam tabakasında, önce kelimeler temel
anlamında ele alınır, daha sonra kelimenin,
cümle
içinde
kazandığı
anlam
değerlendirilir. Böyle bir okuma, semantik
bir incelemeye işaret etmektedir (Bk.
Bayram 2003: 14). Tunalı, belli bir ölçüye
sokulmuş ve ritim kazandırılmış maddi bir
yapı olan ses tabakasının üzerinde bulunan
4

Dıranas’ın şiirindeki biçim denemeleri, vezin ve
kafiye örgüsündeki farklı kullanımlar için (bk. Yivli
2011).
5
“Dişi uyak uygulamasında orta dizedeki bir
sözcük, alt ve üst dizelerle farklı ses ya da ses
öbekleriyle uyak kurmaktadır” (Yivli 2011:143).
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real üstü, irreal yapıya gelindiğinde
anlam
tabakasıyla
öncelikle
karşılaşıldığına ve bu tabakada anlamı
inceleyen bilginin semantik olduğuna
işaret etmektedir (Tunalı 2002:114).
“Yaşarken” şiirini cümleler halinde
incelemeden önce şiirde öne çıkan
temel
anlamları
şöyle
kelimelerin
verilebilir:
Ağaç: Meyve verebilen, gövdesi odun
veya kereste olmaya elverişli bulunan ve
uzun yıllar yaşayabilen bitki.
Bahçe: Sebze, meyve, çiçek veya ağaç
yetiştirilen yer.
Yemiş: Meyve.
Sarkmak: Aşağıya doğru uzamak veya
uzanmak.
Umut: Ummaktan doğan duygu, ümit.
Mola: 1.Yorgunluğu gidermek
duraklama. 2. Ara verme

için

Eşya: Türlü amaçlarla kullanılan, insan
yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütünü.
Ayna:
Işığı
yansıtan,
varlıkların
görüntüsünü veren, cilalı ve sırlı cam,
gözgü, mirat.
Liman: Gemilerin barınmalarına, yük alıp
boşaltmalarına,
yolcu
indirip
bindirmelerine yarayan doğal veya yapay
sığınak.
Gemi: Su üstünde yüzen, insan ve yük
taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine.
Saat: Bir günlük sürenin yirmi dörtte
birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi,
zaman parçası. 2. Vakit, zaman. 3. Bir işin
yapıldığı belli bir zaman. 4. Günün hangi
anı olduğunu gösteren alet.
Kanat: Kuşlarda ve böceklerde uçmayı
sağlayan organ.
Uçmak: Kuş, kanatlı böcek vb. hareketli
kanatları yardımıyla havada düşmeden
durmak, havada yol almak.

Gece: 1.Genellikle saat 22'den itibaren gün
ağarıncaya kadar geçen süre, tün, şeb. 2.
Bu süre içindeki karanlık.

Sabırsızlanmak: Sabırlı davranmamak,
sabır göstermemek.

Bakmak: 1. Bakışı bir şey üzerine
çevirmek. 2. Aramak.

At: Atgillerden, binme, yük çekme, taşıma
vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı
hayvan.

Uzaklık:
mesafe.

Uzak olma durumu, ıraklık,

Boş: Đçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir
şey bulunmayan.

Güneş: Gezegenlere ve yer yuvarlağına
ışık ve ısı veren büyük gök cismi.
Yukarıda
temel
anlamları
verilen
kelimelerin çağrıştırdığı anlamlar bir
tabloda
şöyle
gösterilebilir:
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Kelime Tablosu

Bahçe

Dünya

Ağaç

Yaşanacak zaman

Yemiş

Tadılmamış zevkler

Boş

Anlamsızlık, belirsizlik, yalnızlık

Ayna

Yaşanmışlık sinmemiş olan eşya

Liman

Gidilmek istenen uzak belde,
sınırları ve sonu olmayan
mutluluk diyarı

Gemi

Vuslat nesnesi

Kanat

Dilek objesi

At

Ölüm

Güneş

Hayat

Şiire başlık olan yaşarken kelimesi metnin
anahtar kelimesi olarak okunabilir.
Canlılığını, hayatını sürdürme anamı
taşıyan yaşamak kelimesine “(i)ken”
ekinin getirilmesiyle oluşan bu ulaç (zarffiil), geniş bir çağrışım gücüne sahiptir.
Daha başlıktan itibaren gizlenen ölmek,
bitmek, son bulmak anlamını peşi sıra
hatıra getiren “yaşarken” kullanımı aynı
zamanda şiirin tamamına hâkim olan
yaşamak ve ölmek (yaşarken ölmek gibi)

zıtlığını da örtülü bir şekilde içinde
taşımaktadır. Dıranas, bu kelimeyi anlam
bakımından destekleyen “daha” kelimesini
üç kez , “beni”yi de iki kez tekrarlayarak
dünyada kalma arzusu içinde olan “ben”in
hayatının devam etmekte olduğunu
duyurur.
Metinde geçen diğer kelimeler de bir
yandan tadılmamış zevk ve hazlarla dolu
dünyevî hayatı, bir yandan sonlu ve sınırlı
evrenin ortaya çıkardığı boşluk ve
belirsizlik duygusunu ve buna bağlı olarak

8

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 41
Mart – Nisan 2014
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN
http://www.akademikbakis.org

gidilmek istenen sınırsızlığı ve sonsuzluğu
imleyen uzak limanı dile getirir. Şiir
metninin bütünü içinde düzenli bir akış
halinde dile getirilen bu duygular,
yaşlanmış olan bedenin özlemini çektiği o
uzak limana gitme ve orada sonsuza kadar
var olma arzusuyla sonlanır. Dolayısıyla
birinci dörtlükte yer alan kelimelerin
ortaya çıkardığı cümlelerde öne çıkan
yaşama sevinci duygusu, devamında yerini
derin bir hüzün ve melal duygusuna terk
eder. Đkinci dörtlükte yer alan cümlelere
boşluk ve belirsizlik duygusu hâkimdir.
Özne, bu duygudan kurtulabilmek için
sonsuzluk diyarı olan uzak limana varacak
olan gemiye binmeyi düşlese de yenik
düşer ve bu cümlelerde de hüzün egemen
duygu olur. Şiirin son dörtlüğünde yer alan
kelimelerin oluşturduğu anlam birliğinde
ise, yaşamı sürdürme arzusu adeta şahlanır.
2.Nesne /Obje Tabakası
“Semantik tabakanın üzerinde nesne ya da
obje tabakası gelir.” (Tunalı 2002:114).
“Nesne ve objeler” metnin irreel varlık
alanında yer alırlar. Bu açıdan şiir metnine
bakıldığında, üç görüntünün dikkat çektiği
görülür. Birinci dörtlükte yemişleri
dallarda sarkan ağaçların kapladığı bahçe,
ikinci dörtlükte boşluk ve belirsizlikle dolu
olan çevre yer alırken, üçüncü dörtlüğün
görsel tablosunda saat, kanat, at ve güneş
öne çıkar.
Birinci görüntüde yer alan bahçeyi,
dallarından (olgun) yemişlerin sarktığı
ağaçlar doldurur. Đkinci dörtlükte ise
sonsuz bir boşluk hissi veren boş bir
aynaya benzeyen eşyaların kapladığı bir
çevrenin hemen yanı başında, soyut bir

görüntü gibi duran gemiler yer alır. Bu
gemilerin, varılmak istenen o uzak limana
varmak üzere kalkışları soyut görüntüye
muhayyel
bir
hareketlilik
kazandırmaktadır. Dörtlüğün ilk iki
dizesinde yer alan ve insanın içini soğuk
bir yalnızlık duygusuyla dolduran boşluğu,
dördüncü dizede yer alan hayali geminin
sıcak varlığı kaplar.
Son dörtlükte yer alan saat, kanat, at ve
güneş nesnelerinin ortaya çıkardığı görüntü
ise daha çok mito-poetik6 bir okumaya
imkân verecek türdendir. Şiirin bu
bölümünde hareketsiz/durağan nesnelere
(saat, kanat), varlığı veya hareketi görülen
ve hissedilen (at, güneş) nesneler eşlik
eder.
Varoluşu ayrı ayrı görüntüler halinde veren
şiirin bütünü, hayatın güzelliklerini,
tadılmamış hazlara ulaşma umudunun
yitirilmesini, içinde yer alınan evrenin
insanı kuşatan ve boğan sonluluğundan
kaçış arzusunu ve nihayet yaşama isteğinin
evrensel planda yeniden kurgulanmasını
dile getirmektedir.
3. Karakter (Ruhî Özellik)Tabakası
Đrreel varlık alanında yer alan karakter
tabakasında söz konusu olan kişilerin
eylem ve davranışları değil, onun arka
plânında
bulunan
ruhî
tavır
ve
karakterlerdir (Tunalı 2002: 113).
Şairin ruh dünyasının bir yansıması
ve/veya özgün bir yorumu olarak
okunabilecek olan “Yaşarken” şiirinde dile

6

“Eliot’ın eleştirilerinde geliştirdiği bir teknik olan
mito-poetik teknik; felsefesi bakımından Jung’un,
mitlerin insan tecrübesinin evrensel kalıplarını
temsil ettiklerini savunan bir teori üzerine
kurulmuştur”(Eliot 1983: 11).
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getirilen nedir?
Kelime, anlam ve
nesne/obje
tabakasında
gösterilmeye
çalışılan şiir evreninin oluşturmasına neden
olan duygu durumu nedir? Bu sorulara
cevap verebilmek için şiirde öne çıkan
nesne/ obje ile anlatılmak istenen duygu
arasında ilişki kurmak gerekir. Böylece
metne yansıyan estetik duygu açığa
çıkarken, şairin hayatı algılayış biçimi ya
da ruh dünyasını görüp/göstermeye de bir
imkân doğar.
Âlim Gür, Dıranas’ın “panteistçe bir
yaklaşımla, iyilik, güzellik, mutluluk,
ebediyet gibi ilâhî kaynaklı değerleri
(Gür
tabiatla iç içe gör(düğünü)”
2007:134) dile getirir. “Tanrı’yla evrenin
bir ve aynı olduğunu öne süren sonlu ve
sınırlı dünyanın ezelî-ebedî, sınırsız ve
mutlak Varlık’ın bir parçası, görünüşü ya
da tezahürü olduğunu savu(nan)” (Cevizci
2003: 316) anlayış, “yemişleri dallarda
sarkan ağaçların doldurduğu” masalsı bir
bahçeyi imleyen bu mekânı, yeryüzüne
indirir. Bu bahçede yer aldığı dile getirilen
“ağaçlar(ın)” kelimesindeki iyelik eki,
nesnenin sahibini, yani özneyi işaret
ederek bahçeyle özne/şair arasında yakın
bir ilişki kurulmasına kapı aralar. Fakat
“ağaçların” kelimesinden sonra gelen
“daha” kelimesi, nesneye ulaşılamadığını
da gösterir. Ulaşılamamış olan nesne,
orada
öylece,
bütün
çekiciliğiyle
durmaktadır.
Bahçe manzarasında yer alan “ağaç”
imgesi Âdem ile Havva kıssasını, buradan
hareketle de “ilk günah”ı çağrıştırır. Âdem
ile Havva’yı cezbeden “meyve”, şiirde
“dallardan sakan yemiş” imgesiyle
karşılanmıştır. Özne, büyük bir iştiyakla bu
meyveyi tatma arzusuna sahiptir, ağaçlar
onundur, ama umutların mola verdiği
yerde bir nehir gibi akan gece karanlığıyla
bu arzunun üstünü örter. “Baudelaire’de

‘günah kompleksi’yle karşılanan ‘yasak
meyve’”(bk. Korkmaz 2002: 272),
Dıranas’ta uzaktan bakılan seyredilen
hazların bütününe karşılık gelmektedir. Bu
bağlamda, şiir metninin ilk dörtlüğünde
betimlenen bahçenin bir tür yapma yeryüzü
cennetini (bk. Tuğrul 1995:141) imlediği
söylenebilir.
“Bütün yemişler dalda sarkıyor” dizesinde
şair, görsel olandan hareketle diğer duyu
organlarını da harekete geçirir (bk. Wellek
ve Warren 1993:161) ve devamında gelen
dizelerde de görsel imgelerin ağırlıklı
olarak öne çıktığı görülür.
Đkinci dörtlükte zihinsel tasarımı süsleyen
boş aynalar gibi görünen eşyalar mekânı
kaplar. Burada “boş ayna” imgesiyle
eşyanın gizemli bir belirsizliğe büründüğü
ve kışkırtıcı bir gösterge halini aldığı
söylenebilir. Eşyanın boş bir ayna olması
iki bakımdan anlamlıdır. Bu obje, öznenin
evrendeki yalnızlığına işaret etmekle
birlikte, eşyaya sinmiş bir hatıranın
olmayışına, yani yaşanmamışlığa da
göndermede bulunacak bir çağrışım
gücüne sahiptir.
Şair, evrensel bir duyuştan hareketle
umutların yitimi ile gecenin karanlığı
arasında bilindik bir ilişki kurar.
Umutsuzluk karanlıkla örtüşür ve hüznü
haber verir. Bu aşamada gecenin bir nehir
gibi
akması
hüznün
derecesini
arttırmaktadır. Özne hazzı, zevki tatmamış
ve doyasıya yaşayamamış olmanın hüznü
içindedir.
Gemi ve kanat bir sembol olarak
okunduğunda yolculuğu imlerler (Bk.
Korkmaz 2002: 271). Öznenin ilişki ve ilgi
halinde olmak istediği gemi, kurulmak
istenen bu yakınlığa cevap vermemektedir.
Şiirin bu dizesinde yer alan varlık
tabakasının hâkim nesnesi olan gemi, bir
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anlamda hüzünden çıkıp mutluluğa giden
yolculukta vuslat nesnesi olamaz. Sınırlı
olan evrene sıkışmış olan “ben”in şimdiki
zamanını belirsizlik ve umutsuzluk
doldurur. Özne ricacı bir karşı koyuşla
halde olanı değiştirecek bir yolculuk
hülyası içine girer. Ulaşılmaya çalışılan
liman, Ahmet Haşim’in “O Belde” sini
hatırlatır. Yazık ki, uzak limana giden o
gemiler özneyi almadan kalkmıştır. Özne,
sınırları ve sonu olmayan bir beldeye
ulaşmak isterken, hayatın sonuna doğru da
yaklaştığını fark eder. Yaşama sevinciyle
hüzün ve melal duygusu iç içe girer ve
özneyi içine alan paradoks ortaya çıkar. Bu
dizeleri kaplayan melâl, insanın dünyadaki
kaderi, bu çelişkinin ortaya çıkardığı
kaotik bir yolculuktan ibarettir, duygusunu
pekiştirir. Bir tarafta hayatın davetkâr
çekimi, bu çekimin hemen yanı başında
duran ve kendini hatırlatan ölüm/bitiş
duygusu. Bu derin zıtlık, ontik bir problem
olarak özneyi hüzne sevk etmektedir.
Varılmak istenilen “uzak liman” derin bir
seziş biçimini de aksettirir. Denilebilir ki,
bu imge bütün bir kâinatla kucaklaşma
arzusunu imlemektedir.
Üçüncü dörtlükte yer alan ‘kanat’ da
yolculuğu imleyen bir başka sembol olarak
dikkatlerden kaçmaz. Kanat, “ halden ve
sınırlı varlığından memnun olmayan
insanı, sonsuzluk ülkesine eriştirici bir
dilek objesidir” (Korkmaz 2002:282).
Şiirde, “Daha uçurmuyor beni bu kanat”
dizesinde söz konusu dilek objesi de
kendisinden
bekleneni
gerçekleştirmemektedir.
Şairin gemiden kanata geçişine bakılacak
olursa, maddi olandan manevi olana gidiş
yaşandığı görülecektir. “Gemiler beni
almadan kalkıyor” dizesinde varlık
tabakası bütünüyle dünyevî olana işaret

ederken, “Daha uçurmuyor beni bu kanat”
dizesinde şair, dünyevî olan eşyayla
ilgisini keser. Mitolojik bir varlık gibi
kanatlanır. Yazık ki, kanat henüz öznenin
arzusunu
gerçekleştirememektedir.
Gitmeye gönüllü özne, hâlde sıkışıp kalmış
Sonsuzluk
ülkesine
gibidir.
uçulamamaktadır.
“Daha uçurmuyor beni bu kanat; /
Sabırsızlanma, ey kapımdaki at!/ Güneş
daha gözlerimi yakıyor.” dizelerinde
geçen, uçmak, kanat, at, güneş arasında
ortaya çıkan ilgi, şiirdeki kurgusal
yolculuğu Yunan mitolojisindeki Đkaros
mitosuna bağlar. Bu kurgusal örgü, şiirin
anlam evrenini de genişletir. Söz varlığının
seçimi ve bunların dizelere yerleştirilmesi,
kelimelerin taşıdıkları anlamı da genişletir
ve okuyucunun zihninde Đkaros’un hazin
hikâyesini canlandırır.
Đkaros, güneşe yönelerek karanlıktan
(labirent) kurtulur, ancak özgürlük
duygusunun ortaya çıkardığı sonsuz
iştiyak, yok oluşa neden olur (bk. Erhat
2002:153). Bu noktada yeniden şiire
dönülecek olursa, şairin, labirenti kendi
elleriyle inşa eden Daidalos ve oğlu Đkaros
gibi insanoğlunun da kendi varlığını bu
evrene hapsetmiş olduğunu, kaçışı
arzuladığı halde gidemediğini düşündüğü
ileri sürülebilir.
Özne onu uçuracak kanatlara sahiptir.
Fakat özgürlük arzusu beraberinde yok
oluşu da getirebilir. Bu bağlamda, “Güneş
daha gözlerimi yakıyor” dizesi iki anlamda
okunabilir. Mitolojik hikâyede olduğu gibi
güneş sıcaklığıyla balmumunun erimesine
ve kanatların düşmesine neden olarak
negatif olanı imlerken, diğer taraftan da
yaşama
sevincine
ve
hazların
coşkunluğuna işaret ederek pozitif olanı
imler. Ayrıca, şiirin varlık katmanlarında
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yer alan nesnelerin bütünlüğü özne için
kuşatıcı bir labirenti de imlemektedir.
4. Alınyazısı - Kader Tabakası
Alınyazısı, kader tabakasında şair,
iradesini aşan bir problemi dile getirir ve
yaşarken doyamadığı hayatın sonuna
doğru geldiğini görmenin sancısını yaşar.
Sonu olan bu dünyadan kaçıp sonsuz ve
sınırsız olanı imleyen uzak limanlara
gitmek ister, fakat kader buna izin vermez.
Kader karşısında, günün henüz gelmemiş
olmasının ya da saatin daha çalmadığının
hatırlatılmasının bir anlamı olmadığını
bilmek, insanı dünya labirentinde bir
çıkmaza sokar.
Güneşin hala gözleri
yakması, ölümün kabul edilmediğini
gösterse de, insanın dünyadaki kaderinin
ölümle neticeleneceği gerçeğini de
değiştirmez. Şiir, bu mutlak gerçeği kabul
edemeyen bireyin evrensel bir karşı
duruşuyla sonlanır. Hayatın sonuna
gelindiğinde,
kapıda
bekleyen
ata
sabırsızlanmaması gerektiğini söylemek
nafile bir çabadan ibaret kalacaktır.
Şair, hayatın akışı, sona doğru yaklaşma
veya bitiş karşısında evrensel bir tavır
almış, pek çok sanatçı tarafından türlü
biçimde dile getirilen bu duyguyu, seçtiği
imgelerle ve kendine özgü bir sesle
yeniden ifade etmiştir.
SONUÇ
Dıranas, “Yaşarken”de Halk şiirine ait
biçim özelliklerini kullanarak insanın
temel ve değişmez problemlerinden biri
olan yaşama arzusu karşısında varlığını hiç

unutturmayan ölüm duygusunun ortaya
çıkardığı hüznü ele almış ve işlemiştir.
Şiiri ontolojik tahlil metoduyla çözümleme
çabası göstermiştir ki, şiir metni, farklı
yöntemlerle okunduğunda okuyucuya
başka başka dünyaların kapılarını açan
çok-katlı, derin bir öze sahiptir. Evrensel
bir kaynaktan beslenen şair, bireyin
dünyadaki var-oluş problemini estetik bir
dille kaleme almıştır. Şiir metninin varlık
tabakalarının tek tek açılarak okunmuş
olması, Dıranas’ın şiirini besleyen
kaynaklardan biri olan Batı şiirinden metne
yansıyan özün, imge ve sembollerle nasıl
ifade edildiğini de ortaya çıkmıştır. Son
olarak denilebilir ki, ontolojik tahlil
yönteminde işaret edilen heterojen yapının
incelenmiş olması metnin taşıdığı estetik
değeri tespit etmeye de yardımcı oluştur.
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